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Geçen yılk� sınavda 2.433 aday öğrenc� arasından �lk üçe g�ren 
Eylül Aslantaş (D�yarbakır), Den�z Baran Karagöz (İstanbul) ve Işık 
Zeynep Çakır (İstanbul), Darüşşafaka Eğ�t�m Kurumları’ndak� �lk 
dönemler�n� ger�de bıraktı. Darüşşafaka’nın üç yıldız öğrenc�s�yle 
b�r araya geld�k, sınava hazırlık ve g�r�ş süreçler� �le �lk dönemdek� 
deney�mler�n� konuştuk.

“DARÜŞŞAFAKA’YA GELMEK İNSANIN HAYATINI 
KURTARIR”
2016 yılı Darüşşafaka G�r�ş Sınavı’nın b�r�nc�s� Eylül Aslantaş’ın 
ağabey� Furkan da Darüşşafaka’nın 7. sınıf öğrenc�s�. Yed� kar-
deş�n beş�nc�s� olan Eylül, ağabey�yle b�rl�kte Darüşşafaka’da, 
a�les�n�n ger� kalanı �se D�yarbakır’da yaşıyor. Ağabey�nden ötürü 
Darüşşafaka’ya gelmey� hep �sted�ğ�n� bel�rten Eylül, ablasının ve 
öğretmen�n�n desteğ�yle düzenl� olarak sınava çalışmış. Sonunda 
da hayal�ne ulaşarak Darüşşafaka’yı kazanmış, hem de b�r�nc� ola-
rak... Eylül, b�r�nc� olduğunu öğren�nce neler h�ssett�ğ�n� şöyle an-
latıyor: “Ağabey�m arayıp haber verd�. A�lece sev�nd�k. Genell�kle 
�nsan heyecanlandığında el� t�trer ya, öyle oldu. B�raz da üzüldüm 
annemden ayrılacağım �ç�n. B�r sürü duyguyu aynı anda yaşadım.”
Yen� yuvasına kısa sürede alışan Eylül, burada en çok, yatakhane-
dek� uyum ve düzen�, yemekhanede açık büfe oluşunu ve ortao-
kulda bu yıl geç�len her branşın ayrı dersl�ğ� olan s�stem� sevm�ş: 
“Burada yemekhane var, esk� okulumda yoktu ve y�yecekler�m�z� 
kend�m�z götürüyorduk.” 

Darüşşafaka’da �lk dönem�n�n çok �y� geçt�ğ�n� ve dersler�n�n gayet �y� 
olduğunu söyleyen Eylül, günlük tekrar yapmayı alışkanlık hal�ne get�r-
m�ş. En sevd�ğ� dersler Matemat�k ve İng�l�zce. STEM (Fen, Teknoloj�, 
Mühend�sl�k, Matemat�k) Kulübü’nün üyes�. J�mnast�k yapmayı, mut-
fak etk�nl�kler�n� ve özell�kle de sanatsal akt�v�teler� sev�yor: “Öncek� 
okulda sadece res�m yapıyorduk. Burada �se daha sanatsal faal�yetler 
yapıyoruz.” 
Darüşşafakalı olmak “başarı demek, çaba demek, paylaşım demek” 
d�yor ve şöyle devam ed�yor: “B�z burada büyük sınıflardak� öğrenc�lere, 
ağabey ve abla d�yoruz. O yüzden saygı demek.” 
Eylül, gelecekte bey�n cerrahı olup hayatlar kurtarmak �st�yor. Darüş-

şafaka’nın da desteğ�yle bu hayal�n� gerçekleşt�reb�leceğ�ne �nanıyor. 
“Darüşşafaka’ya gelmek �nsanın hayatını kurtarır” d�yerek söyleş�m�z� 
b�t�ren Eylül, bu yıl sınava g�r�ş koşullarını taşıyan tüm öğrenc�ler� sınava 
davet ed�yor.

“İLERİDE İYİ BİR MESLEK SAHİBİ OLMAK İÇİN 
DARÜŞŞAFAKA’YA GELSİNLER”
Geçen yılk� Darüşşafaka G�r�ş Sınavı’nda �k�nc� olan Den�z Baran Ka-
ragöz, Darüşşafaka’nın evc� öğrenc�ler�nden. Aslen Çanakkalel� olan 
Den�z Baran’ın a�les� İstanbul’da yaşıyor. Hafta �çler�n� Darüşşafaka’da, 
hafta sonlarını �se a�les�n�n yanında geç�r�yor. Öğretmen olan annes�-
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Annes� veya babası hayatta olmayan, madd� olanakları yeters�z, ba-
şarılı çocuklara tam burslu ve yatılı eğ�t�m fırsatı tanıyan Darüşşa-
faka Eğ�t�m Kurumları’nın 2017 yılı sınavı, 28 Mayıs Pazar günü saat 
10.00’da Türk�ye’n�n 21 �l�nde düzenlenecek. Sınavda başarılı olan, 
mal� durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğren-
c�ler ortaokul 1. sınıftan l�se mezun�yet�ne kadar ücrets�z kolej eğ�t�-
m� alma hakkı elde edecek. N�tel�kl� ve çağdaş b�r eğ�t�mle, s�yahtan 
yeş�le b�r yolculuğa çıkarak en çok �sted�kler� hayaller�n� ve hedefler�n� 
gerçekleşt�reb�lecek.
İlkokul 4. sınıfta okuyan, annes� veya babası hayatta olmayan öğren-
c�ler�n g�reb�ld�ğ� sınav �ç�n başvurular, 2 Ocak Pazartes� günü başladı 
ve 22 Mayıs Pazartes� gününe kadar devam edecek. Başvuru evrak-
larının elden veya postayla Darüşşafaka Ortaokulu’na ulaştırılması 
gerek�yor. Bu yıl �lk defa, başvuru formu onl�ne olarak https://basvuru.
darussafaka.org adres�nden de doldurulab�l�yor. Formu onl�ne olarak 
dolduranların da �stenen evrakları elden veya postayla Darüşşafaka’ya 
ayrıca ulaştırmaları gerek�yor.
Darüşşafaka, “eğ�t�mde fırsat eş�tl�ğ�” �lkes� doğrultusunda, bu yıl sına-
va g�r�ş koşullarını taşıyan her öğrenc�ye tek tek ulaşmak �ç�n çalışıyor. 
Bu kapsamda, 27 Mart – 4 N�san tar�hler� arasında ülkem�z�n çeş�tl� 
�ller�nde sınav tanıtım toplantıları düzenlenecek. S�zler de çevren�zde-
k� Darüşşafaka’ya g�r�ş koşullarını taşıyan öğrenc�ler�, yaşamlarını de-
ğ�şt�recek bu öneml� fırsatı kaçırmamaları �ç�n Darüşşafaka Sınavı’na 
yönlend�reb�l�rs�n�z. 

2016 Darüşşafaka Sınavı’nın şamp�yonları

HABER:

HAYDİ SINAVA!...



GÜNDEM

Değerl� Okurlar,

Gazetem�z�n yen� sayısıyla s�zlere ulaşmanın mutlu-
luğunu yaşıyoruz. Bu sayımızda da, öğrenc�ler�, öğ-
retmenler�, vel�ler�, mezunları ve bağışçılarıyla sevg� 
dolu büyük b�r a�le olan Darüşşafaka’yı s�zlere daha 
�y� anlatma çabasındayız. Okuyacağınız her haber ve 
söyleş�de Darüşşafaka’ya b�raz daha yakınlaşmanızı 
ve gönül vermen�z� d�ler�z. 
B�ld�ğ�n�z g�b� 28 Mayıs’ta a�lem�ze katacağımız yen� 
öğrenc�ler�m�z� bel�rleyecek sınavımızı 21 �l�m�zde 
düzenleyeceğ�z. Baba veya anne kaybıyla hayata 
başlayan, �y� b�r eğ�t�m alma olanağı bulunmayan ve 
sınavımızda başarılı olan 120 çocuğumuza daha 
Darüşşafaka çatısı altında çağdaş ve n�tel�kl� eğ�t�m 
olanağı sunacağız. Gazetem�z�n bu sayısında sınavı-
mıza da�r b�lg�ler� okuyab�l�r, daha fazla çocuğa ulaş-
ma çabamıza s�z de destek vereb�l�rs�n�z. Geçen yıl 
sınavımıza g�ren 2.433 aday arasından büyük b�r ba-
şarıyla Darüşşafaka’yı �lk üç sırada kazanan Eylül As-
lantaş, Den�z Baran Karagöz ve Işık Zeynep Çakır’dan 
�lk dönemler�n�n nasıl geçt�ğ�n� ve sınava g�recek 
öğrenc�lere tavs�yeler�n� d�nled�k. Ayrıca, Yakacık Re-
z�dans bağışçımız Güler Haş�moğlu ve Şenesenevler 
Rez�dans bağışçımız Hal�dun Tınaztepe’n�n bağışları 

sayes�nde geçen yıl a�lem�ze katılan 121. öğrenc�m�z 
İstanbul’dan Muhammed İkbal Yaşar ve 122. öğren-
c�m�z Van’dan Emre Karakuş’un öyküler�n� de s�zlerle 
buluşturuyoruz.
“Her cen�n anneye kordonla bağlanır ve bebek doğdu-
ğunda o bağ kes�l�r ama b�zde o bağ h�ç kes�lm�yor.” Bu 
söz, hayatının her dönem�nde Darüşşafaka’nın desteğ�n� 
h�ssett�ğ�n� bel�rten 1975 yılı mezunumuz Estet�k, Plas-
t�k ve Rekonstrükt�f Cerrah� Uzmanı Prof. Dr. Necmett�n 
Kutlu’ya a�t. Yaşam öyküsünü ve Darüşşafaka’yla �lg�l� 
görüşler�n� gazetem�zde okuyab�l�rs�n�z.
Darüşşafaka, verd�ğ� eğ�t�m�n n�tel�ğ� ve m�syonuna gö-
nül verm�ş fedakâr öğretmenler�yle tanınır. Gazetem�z�n 
bu sayısında bunun en �y� örnekler�nden, İng�l�zce öğret-
menler�m�z Gary Fletcher ve Samuel Atchley’� s�zlere ta-
nıtıyoruz. Onlar Darüşşafaka’ya ve öğrenc�ler�ne hayran, 
b�zse onların Darüşşafaka’ya olan bağlılık ve sevg�s�ne 
hayran kaldık. 
S�zler�, çatımız altında �k�z�yle b�rl�kte okuma şansını yaka-
lamış 8 öğrenc�m�zle de tanıştırmak �sted�k. B�rb�rler�ne 
destek olarak bu eğ�t�m yolculuğunda kol kola yürüyen, 
ama kend� yollarını ç�zmey� de b�len Daçkalı �k�zler�n öykü-
ler�n� key�fle okuyacağınızı umuyoruz.
154 yıldır h�ç tanımadığı çocukların �y� b�r eğ�t�m alması 
�ç�n tüm mal varlığını bağışlayanlar da emekl� maaşından 

onlar �ç�n para ayıranlar da ne mutlu k� h�ç eks�k olmadı. 
Bağışlarıyla b�r buçuk asırdır bu çarkı döndüren hayırse-
verler� b�r kez daha saygı ve m�nnetle anarken, gazete-
m�z�n bu sayısına vas�yet bağışçımız merhume Sev�nç 
D�plan Carlson’un avukatı Kemal Aytaç’ı da konuk ett�k.
Bu yıl Tokat’tan a�lem�ze katılan D�yar Yıldız’ın annes� Sev-
g� Atasoy’u da s�zlerle buluşturuyoruz. “B�r çocuk �ç�n en 
büyük hed�ye annes� ve babasıdır. Annes� ya da babasını 
kaybetm�şler �ç�nse en büyük hed�ye Darüşşafaka’dır” 
d�yen Sevg� Hanım aynı zamanda bağışçımız oldu. B�ze 
duyduğu güven ve sevg� �ç�n kend�s�ne çok teşekkür 
ed�yoruz. 
Hep�m�z�n sev�p takd�r ett�ğ� Tarkan, 18 Şubat’ta 
Darüşşafakamız yararına konser verd�. Konser�m�z�n 
b�letler� günler önces�nden tüken�rken, elde ed�len 
gel�rle okulumuzda b�r “Sanat Merkez�” kurulacak. 
Hem Tarkan’a hem de b�let alarak öğrenc�ler�m�z�n 
eğ�t�m�ne destek olan dostlarımıza yürekten koca-
man b�r teşekkür b�zden!
Darüşşafaka’ya �l�şk�n daha pek çok haber�n yer aldığı 
gazetem�z� beğen�yle okumanızı d�l�yorum. Hayd� gel�n, 
gazetem�z�n sayfalarında Darüşşafaka dünyasında �y�l�k 
ve umut dolu b�r yolculuğa çıkalım.

Saygılarımla

M. Talha Çamaş 
Yönet�m Kurulu Başkanı 
Darüşşafaka Cem�yet�

n�n sınava g�rmes� �ç�n kend�s�n� teşv�k ett�ğ�n� bel�rten Den�z Baran, 
2. sınıftan �t�baren Darüşşafaka Sınavı’na hazırlanmış ve annes� de 
ona destek olmuş: “Darüşşafaka çok �y� b�r okul olduğu �ç�n gelmek 
�sted�m ve annem de çok ısrar ett�. Çalıştım ve sınava g�rd�m.” 
Darüşşafaka’yı çok sevd�ğ�n� söyleyen Den�z Baran,“Darüşşafakalı-
lar kardeşt�r” sözünün doğru olduğunu burada öğrenm�ş: “Özelll�kle 
de büyük ağabey ve ablalarda görüyoruz. Onlar kardeş g�b� oluyor.” 
İng�l�zce ders�n� Darüşşafaka’da sevmeye başladığını söyleyen De-
n�z Baran, “İlkokulda İng�l�zce ders�n� h�ç sevmezd�m hatta nefret 
ederd�m. Burada �se İng�l�zce ders� çok eğlencel�... İng�l�zce ders�n� 
sevmem�n neden� hem öğretmen�m�z hem de ders süreler�n�n daha 
uzun olması” d�yor. 
Esk� okulundan sonra Darüşşafaka’da b�rçok yen�l�kle karşılaş-
tığını �fade eden Den�z Baran, “Esk� okulum b�r b�nadan �barett�, 
bahçes�nde b�rkaç pota vardı. Burada �se b�r sürü olanak var. 
Daha çok spor akt�v�teler�ne yöneld�m. Futbol, voleybol, basket-
bol ve masa ten�s�...” d�ye anlatıyor.
Darüşşafakalı olmanın gurur verd�ğ�n� ve mutlu ett�ğ�n� söyleyen 
Den�z Baran, gelecekte uçak tasarımcısı veya p�lot olmak �st�yor. 
Darüşşafaka’nın verd�ğ� n�tel�kl� eğ�t�m�n de yardımıyla bu hayal�n� 

gerçekleşt�receğ�ne �nanan Den�z Baran, seneye model uçak ve 
havacılık kulübüne g�receğ�n� kayded�yor.
Bu yıl g�r�ş koşullarını taşıyan tüm öğrenc�ler� Darüşşafaka Sınavı’na 
başvurmaya davet eden Den�z Baran, onlara şu tavs�yelerde bulu-
nuyor: “Daha çok kaynaktan çalışsınlar. Test yer�ne çok fazla k�tap 
okusunlar. Mesela ben geçen yıl 3.000 sayfaya yakın k�tap okudum. 
Can Çocuk Yayınları ve Günışığı K�taplığı’ndan k�taplar okuyarak sına-
va hazırlandım. Çünkü sorular d�kkat ölçüyor. D�kkat güçlend�rme set� 
k�tabından da faydalandım” d�yor ve “İler�de �y� b�r meslek sah�b� olmak 
�ç�n Darüşşafaka’ya gels�nler” d�yerek söyleş�m�z� b�t�r�yor.

“BURADAN MEZUN OLDUKLARINDA İYİ BİR 
GELECEKLERİ OLACAKTIR”
Darüşşafaka Sınavı’nın üçüncüsü Işık Zeynep Çakır’ın ağabey� Doğuş 
Çakır da Darüşşafaka’da 6. sınıfta okuyor. Doğuş, geçen senen�n sı-
nav b�r�nc�s�... Darüşşafaka’ya dereceyle g�rmen�n gururunu yaşayan 
�k� kardeş, üç yıl önce babalarını kaybed�yor. Ardından yaşanan sürec�  
Işık Zeynep şöyle anlatıyor: “Babamın vefatından sonra annem okulları 
araştırmış ve burayı bulmuş. İk�m�z de sınava g�rd�k ve kazandık.” A�les� 
İstanbul’da yaşayan Işık Zeynep de evc� öğrenc�lerden. 

Darüşşafaka’da �lk dönem�n�n oldukça tempolu geçt�ğ�n� bel�rt�yor. 
“Sınavların olduğu hafta çok yoğunlaşmak, çok çalışmak gerek�yor. 
Genel olarak güzel geçt�. Arkadaşlarla kaynaştık. Arkadaş ortamı çok 
güzel burada” d�ye özetl�yor.
 Darüşşafaka’da İng�l�zces�n�n çok gel�şt�ğ�n� bel�rten Işık Zeynep, bu yıl 
akıl oyunları kulübünde görev aldığını bel�rt�yor: “Çok güzel oyunlar oy-
nuyoruz. Her hafta değ�ş�k b�r oyun oluyor.” Gelecekte oyuncu olmayı 
hayal eden Işık Zeynep, “T�yatro kursuna g�d�yorum. Drama ders�n� çok 
sev�yorum” d�yor ve Darüşşafaka’da yapacağı t�yatro çalışmaları �ç�n 
sabırsızlandığını söylüyor.
“Darüşşafaka’da öğrenc� olmak çok güzel b�r şey. Burada okuduğum 
�ç�n mutluyum” d�yen Işık Zeynep, bu sene sınava g�reb�lecek olan 
adaylara çağrı yapıyor: “Mutlaka sınava g�r�p bu şansı denes�nler en 
azından. Lütfen çok çalışsınlar. G�rerken pek end�şe yapmasınlar. Ko-
lay b�r sınav aslında. Test yoğunluklu çalışsınlar. Bu sınavda d�kkat çok 
öneml�. Sorular aslında d�kkat� ölçüyor.”
Işık Zeynep, “Pek� sınava neden g�rs�nler?” d�ye sorunca da şöyle 
yanıt ver�yor: “Burası hem büyük hem güzel... Heps�nden öneml�s� 
de çok �y� b�r eğ�t�m ver�l�yor. Buradan mezun olduklarında �y� b�r 
gelecekler� olacaktır.” 

27 Mart 2017 Pazartes� Afyonkarah�sar, Balıkes�r, Tek�rdağ, Van

28 Mart 2017 Salı Man�sa (Soma)

29 Mart 2017 Çarşamba Den�zl�

3 N�san 2017 Pazartes� D�yarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş

4 N�san 2017 Salı Şanlıurfa

İL OKUL TEL

ADANA Seyhan İsmet İnönü Mes. ve Tek. Anadolu L�ses� (0-322) 454 26 76

AĞRI Şeyh Edebal� İlkokulu (0-472) 215 12 16

ANKARA Namık Kemal Ortaokulu (0-312) 425 24 05

ANTALYA Başöğretmen Atatürk Ortaokulu (0-242) 312 66 70-71

BURSA Setbaşı Ortaokulu (0-224) 327 75 11

DENİZLİ Gaz� İlkokulu (0-258) 263 50 06

DİYARBAKIR Hasanpaşa Ortaokulu (0-412) 228 65 09

ERZURUM İsmetpaşa İlkokulu (0-442) 234 78 67

GAZİANTEP Abdullah Kepkep İlkokulu (0-342) 230 31 42-43

İSTANBUL Darüşşafaka Eğ�t�m Kurumları (0-212) 939 28 00

İZMİR Merkez Hal�t Bey İlkokulu (0-232) 262 47 22

KAYSERİ Bes�me Özderec� Ortaokulu (0-352) 223 41 46

KONYA Mümtaz Koru İmam Hat�p Ortaokulu (0-332) 351 12 22

MALATYA Fırat İlkokulu (0-422) 321 11 55

MARDİN 13 Mart İlkokulu (0-482) 213 29 07

MERSİN İler� Ortaokulu (0-324) 237 12 30

SAMSUN Merkez Alparslan İlkokulu (0-362) 231 10 42

SİVAS Behrampaşa Ortaokulu (0-346) 221 22 77

ŞANLIURFA Fevz� Çakmak İlkokulu (0-414) 314 26 02

TRABZON Cud�bey Ortaokulu (0-462) 321 12 94

VAN Hüsrev Paşa İlk ve Ortaokulu (0-432) 215 72 44

SINAV MERKEZLERİ

TANITIM TOPLANTILARI



ŞUBAT 2017

Her yıl 120 öğrenc�ye eğ�t�mde fırsat eş�tl�ğ� sunan Darüşşafa-
ka Eğ�t�m Kurumları, 2016-2017 ders yılında 122 öğrenc�ye bu 
hakkı tanıyab�ld�. Bunu da “eğ�t�m olmazsa olmaz” d�yerek, b�rer 
öğrenc�n�n sek�z yıllık tüm g�derler�n� üstlenen Yakacık Rez�dans 
bağışçısı Güler Haş�moğlu �le Şenesenevler Rez�dans bağışçısı 
Hal�dun Tınaztepe mümkün kıldı.  Haş�moğlu ve Tınaztepe’n�n ba-
ğışları sayes�nde İstanbul’dan Muhammed İkbal Yaşar �le Van’dan 
Emre Karakuş, Darüşşafaka A�les�’ne katıldı. Darüşşafaka’da ya-
rım sömestr�n� tamamlayan Muhammed İkbal ve Emre’yle Darüş-
şafaka’ya g�r�ş öyküler�n� ve gelecek hedefler�n� konuştuk. 

“BU OKULA GELDİĞİME HALA ŞAŞIRIYORUM, BU 
RÜYA MI DİYE…”
Yakacık Rez�dans bağışçısı Güler Haş�moğlu’nun bağışı sayes�nde 
bu yıl yedek l�steden Darüşşafaka’ya g�ren Muhammed İkbal Yaşar,  
Darüşşafaka’nın 121. öğrenc�s� oldu. İstanbul’da doğup büyüyen 
Muhammed İkbal, Arnavutköy �lçes�nde 13 yaşındak� ablası ve an-
nes�yle yaşıyor. Darüşşafaka Sınavı’ndan �lkokul 3. sınıftayken sınıf 
öğretmen� Na�l Köseoğlu sayes�nde haberdar oluyor. Öğretmen�, 
Muhammed İkbal’� düzenl� olarak okuldan sonra sınava çalıştırıyor: 
“Çok teşekkür eder�m ben� o kadar çalıştırıp zahmet ett�ğ� �ç�n, �n-
şallah hayrını görür” d�yor Na�l öğretmen� �ç�n…
Sınavdan sonra �lk başta kazanamadığını öğrenen Muhammed 
İkbal’e güzel haber, eylülde, okulun açılmasına az b�r süre kala 
gel�yor. İzm�r’dek� dayısına z�yarete g�tt�kler�nde a�lece kahvaltı 
ederken gelen ek kontenjan müjdes�n�n onda yarattığı h�sler� şöy-
le anlatıyor: “Çok mutlu olduk. ‘Kazandım!’ ded�m. Annem, dayım, 
yengem, kuzenler�m vardı. Onlar da çok mutlu oldular.”
İlk günler�nde b�raz zorlansa da kısa sürede yen� yuvasına alışan 
Muhammed İkbal, “Başlarda üzülüyordum ama a�lem ben� destek-
led�. Sonradan alışmaya başladım, artık çok �y�y�m. Kend�mle gurur 
duyuyorum. Hatta bu okula geld�ğ�me b�le hala şaşırıyorum, bu 
rüya mı d�ye” d�ye anlatıyor.
Darüşşafaka’da özell�kle öğrenc�ler arasındak� �l�şk�lerden et-
k�lend�ğ�n� kaydeden Muhammed İkbal, şöyle konuşuyor: “Esk� 
okulumda büyük ağabeyler gel�yordu, topumuzu alıyorlardı, b�z de 
topu alıp kaçmak zorunda kalıyorduk, buradaysa h�ç öyle b�r şey 
yok. Burada ağabeyler ve ablalar �y� davranıyor. B�r�s� ağlayınca ge-
l�yorlar, ‘B�r şey�n var mı? Neren ağrıyor? Annen� m� özled�n?’ g�b� 
sorular soruyorlar.”
Dersler�n�n gayet �y� olduğunu bel�rten Muhammed İkbal, “Esk� 
okulumda en zek� bend�m, buradaysa herkes çok zek�, öyle b�r 
zorluk var. Burada çok sık testler yapılıyor. En çok ek çalışmaları 
sevd�m. Çünkü eğer b�r konuyu anlamadıysan sen� ek çalışmaya 
alıp anlatıyorlar. Esk� okulda öyle b�r şey yoktu” d�yor.
En sevd�ğ� dersler matemat�k ve sosyal b�lg�ler olan Muhammed 
İkbal, �nkılap tar�h�n�n �lg�s�n� çekt�ğ�n� ve Atatürk’ü çok sevd�ğ�n� 
söylüyor: “Atatürk’e bence herkes borçlu çünkü Atatürk olma-
saydı şu anda burası başka b�r vatan olacaktı..”
En büyük tutkusu futbol olan Muhammed İkbal, 5. sınıfların futbol 
takımına g�rm�ş b�le...  Muhammed İkbal’� cezbeden d�ğer b�r şey 
de gökyüzünün sırları… “Perşembe günler� planetaryuma g�d�yo-
rum. Gökyüzünü �zl�yorum. Ablam uzayı hep çok merak eder, ben 
de çok merak eder�m. Acaba Jüp�ter’de, b�z�m h�ç g�tmed�ğ�m�z 
yerlerde yaşam var mı? Uzaylılar, b�lmed�ğ�m�z gezegenler var mı? 
Bunları öğrenmek �ç�n oraya g�d�yorum.” 
Bu sene “Kend� F�lm�n� Kend�n Çek” kulübüne üye olan Muham-
med İkbal, seneye de satranç kulübüne g�rmek ve turnuvalara 
katılmak �st�yor. 
Darüşşafakalı olmak onun �ç�n, “B�r �nsanın b�lg�s�n�n artması, �lm�n 
yolunda olması, ağabey-kardeşl�ğ� h�ç unutmaması.” Bu görüşünü 
oluşturmasında ş�md�ye kadar tanıdığı Darüşşafakalılar etk�l� olmuş: 
“Mesela b�z�m eve burayı tanıtmak �ç�n b�r ağabey gelm�şt�. O bu 
okuldan mezun olmuş ve bu okulu unutmamış. Sonra b�r de Musta-
fa Ağabey vardı, bu okuldan mezun ve şu anda Boğaz�ç� Ün�vers�te-
s�’ne g�d�yor. İlk Çarşamba günü ağlamıştım, o ben� tesell� etm�şt�.”  

Büyüyünce cerrah ya da çocuk doktoru olmak �steyen Muham-
med İkbal, n�ç�n doktor olmak �sted�ğ�n� de şöyle açıklıyor: “Ço-
ğunlukla hasta olup da tedav� olmak �ç�n parası olmayan �nsanlara 
karşılıksız bakmak �st�yorum.” 
Muhammed İkbal’�n, Darüşşafaka’da okuyab�lmes� �ç�n bağışta 
bulunan ve 8 yıllık tüm g�derler�n� üstlenen Darüşşafaka Yakacık 
Rez�dans Bağışçısı Güler Haş�moğlu’na da b�r mesajı var: “B�r öğ-
renc� daha gelmes�n� �sted�ğ�n�z �ç�n s�ze çok çok teşekkür ede-
r�m. İy� k� bunu yapmışsınız. Çünkü s�z�n sayen�zde ben bu okula 
geld�m. Belk� b�r gün doktor olacağım. Çok mutluyum.” 

EMRE’NİN HEDEFİ PİLOT OLMAK
Emre Karakuş, bu yıl Darüşşafaka’ya kabul ed�len 122. öğrenc�... 
Onun Darüşşafaka’ya kabul öyküsü b�r hayl� �lg�nç... Babasını kay-
bett�kten sonra ağabey�n�n yanında yaşamını sürdüren Emre, 29 
Mayıs’ta düzenlenen Darüşşafaka Sınavı’na katılan 2.433 çocuk-
tan b�r�yd�. Sınav sonuçları açıklandığında �sm� l�stede olmadığı �ç�n 
Van’dak� Zaferler Ortaokulu’na kaydı yapıldı. Ancak ders yılı başla-
dıktan yaklaşık b�r ay sonra adeta b�r muc�ze oldu. Çünkü Şene-
senevler Rez�dans’ta yaşayan ve geçt�ğ�m�z sene yaptığı bağışla 
fazladan 10 öğrenc�n�n Darüşşafaka’ya alınmasını sağlayan Hal�dun 
Tınaztepe, bu yıl da fazladan alınacak b�r öğrenc�n�n sek�z yıllık tüm 
eğ�t�m masraflarını karşılayacağını Cem�yet’e b�ld�rd�. Bu gel�şme 
üzer�ne harekete geçen Darüşşafaka,Emre’n�n 122. öğrenc� olarak 
Darüşşafaka’ya kabulünü a�les�ne b�ld�rd�. Aynı günün akşamı Emre 
ve ağabey�, �lk otobüsle İstanbul’a geld�.
Artık, Darüşşafaka Ortaokulu 1. sınıf öğrenc�s� olan Emre, öykü-
sünü şöyle anlatıyor: “12 kardeş�z, ben de 11. çocuğum. En büyük 
ağabey�mle yaşıyordum. Üçüncü sınıftayken ağabeyler�mden b�r� 
Darüşşafaka Sınavı’na g�rmem� �sted�. Onun ün�vers�teye g�den kızı 
da ben� çalıştırmaya başladı. Bu yıl sınava g�rd�m. Sonuçlar açıklandı-
ğında Darüşşafaka’yı aradık. Ne yazık k� l�stelerde adım yoktu. Kaza-
namadığım �ç�n çok üzülmüştüm. Bunun üzer�ne ağabey�m Zaferler 
Ortaokulu’na kaydımı yaptırdı ve ben� b�r yurda verd�.”
Eğ�t�m�ne Van’da devam ederken Darüşşafaka’dan gelen b�r te-
lefonla hayatı değ�şen Emre, şöyle konuşuyor: “Yaklaşık b�r ay 
sonra Darüşşafaka’dan ağabey�m� arayıp, okula kabul ed�ld�ğ�m� 
b�ld�rm�şler. Ağabey�m gel�p, ben� yurttan aldı. İlk otobüse b�let 
aldık. İstanbul’a gel�rken önce heyecanlandım, b�raz da korktum. 

Sonra kend� kend�me, ‘heyecanlanacak ya da korkacak b�r şey 
yok. Sadece a�lemden uzak kalacağım ama h�çb�r şey�m eks�k ol-
mayacak. Pek çok çocuğun sah�p olmadığı �mkanlara sah�p olarak 
okuyacağım. Bu büyük b�r şans’ ded�m.”
B�r ay geç başlamanın yarattığı ders kaybının telaf�s� �ç�n harıl harıl 
çalışan Emre, “Geç başladığım �ç�n derslerde b�raz zorlanıyorum 
ama ben�m �ç�n özel program uygulanıyor.  Dersler�m b�tt�kten 
sonra ek çalışmalar yapıyorum. Öğretmenler�m b�re b�r ben� ça-
lıştırıyor” d�yor.
En sevd�ğ� ders�n matemat�k olduğunu bel�rten Emre’n�n hedef� 
�se p�lot olmak: “Önceler� astronot olmak �st�yordum ama ‘Türk�-
ye’de h�ç k�mse astronot olamamış, ben nasıl olab�l�r�m?’ d�ye dü-
şününce p�lot olmaya karar verd�m. Y�ne de uzayla �lg�len�yorum, 
çünkü çok merak ed�yorum. Burada planetaryum ve gözlemev�  
olduğunu öğrend�ğ�mde çok mutlu oldum. Belk� yen�den astronot 
olmayı düşüneb�l�r�m.”

“Burada ben� en çok şaşırtan şey ‘sevg�’ oldu”
Bu yıl basketbol kulübüne başlayan Emre, ek dersler neden�yle 
antrenmanlara her zaman katılamamaktan yakınsa da ş�md�den 
önümüzdek� yılların etk�nl�k planını yapmış b�le: “Gelecek sene 
basketbol antrenmanlarını h�ç kaçırmayacağım. Ayrıca model 
uçak kulübüne g�receğ�m. B�r de g�tar çalmak �st�yorum.”
Sınıf arkadaşlarıyla çabucak kaynaştığını anlatan Emre, “Heps� 
ben�m açığımı kapatmam �ç�n destek ver�yor” d�yor. Hafta son-
larını bazen İstanbul’da yaşayan ablasının yanında geç�rd�ğ�n� �fa-
de eden Emre, “Ama daha çok okulda kalıyorum. Daha eğlencel� 
oluyor. Cumartes� or�gam� kulübüne g�d�yorum, ders çalışıyorum. 
Pazar günü �se gez�lere katılıyorum. İstanbul’a �lk kez gel�yorum 
ama çabuk uyum sağladım. Sadece havası b�raz k�rl�...”
Artık geleceğe daha umutla baktığını kaydeden Emre, ün�vers�-
tey� yurt dışında okumak �st�yor. Koşulları taşıyan tüm öğrenc�ler� 
Darüşşafaka Sınavı’na davet eden Emre, “Burada her şey çok 
farklı... Daha önce okuduğum okullara h�ç benzem�yor. Ama ben� 
en çok şaşırtan şey ‘sevg�’ oldu. Burada herkes b�rb�r�n� sev�yor, 
koruyor. Öğretmenler�m�z, ablalarımız, ağabeyler�m�z b�z�mle �lg�-
len�yor. Oysa esk� okulumda b�z� kend� başımıza bırakırlardı. Bura-
da �se her zaman b�z�mle �lg�lenen, yönlend�ren b�r�ler� var. B�r de 
yemekler çok güzel” d�ye duygularını �fade ed�yor. 

Yakacık Rez�dans bağışçısı Güler Haş�moğlu 
�le Şenesenevler Rez�dans bağışçısı Hal�dun 
Tınaztepe, Darüşşafaka Sınavı’nda başarılı 
olan b�rer öğrenc�n�n sek�z yıllık tüm g�derler�n� 
üstlenerek, İstanbul’dan Muhammed İkbal 
Yaşar �le Van’dan Emre Karakuş’un yaşamının 
eğ�t�mle değ�şmes�ne olanak tanıdı.

İk� bağışla değ�şen �k� yaşam...

Emre Karakuş

Muhammed İkbal Yaşar

Hal�dun Tınaztepe

Güler Haş�moğlu
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“Darüşşafaka sadece öğretm�yor, eğ�t�yor. S�ze b�r formasyon kazandırıyor, b�r yapı 
oluşturuyor. B�r ham maddey� alıyor, ona şek�l ver�yor, şek�l ver�rken de müdahalec� b�r 
z�hn�yetle değ�l, sevg�yle, şefkatle yapıyor. B�r �nsanın, en büyük gereks�n�mler�nden sevg�y� 
yaşıyorsunuz Darüşşafaka’da...”

Son dönemde halk arasında “aslan yüz” olarak b�l�nen h�pertelor�zm 
hastalığına sah�p sek�z yaşındak� Iraklı Ruk�ye Ahmed’� yen� yüzüne 
kavuşturduğuna da�r haberlerle basında yer alan Estet�k, Plast�k ve 
Rekonstrükt�f Cerrah� Uzmanı Prof. Dr. Necmett�n Kutlu, 1975 yılı Da-
rüşşafaka L�ses� mezunu... Hayatının her dönem�nde Darüşşafaka’nın 
desteğ�n� h�ssett�ğ�n� bel�rten Prof. Dr. Kutlu, “Darüşşafaka b�r rah�m 
g�b� aslında… Her cen�n anneye kordon bağıyla bağlanır ve bebek 
doğduğunda o bağ kes�l�r ama b�zde o bağ h�ç kes�lm�yor. Ben hâlâ Da-
rüşşafaka’dan fey�z alıyorum, hâlâ ondan beslen�yorum”d�yor. Muaye-
nehanes�n�n duvarında Darüşşafaka’nın tar�h� b�nasının fotoğrafı asılı 
olan, Özel Med�cana Internat�onal Hastanes� Plast�k Cerrah� Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Kutlu’yla Darüşşafaka’yı konuştuk.

S�z� daha yakından tanıyab�l�r m�y�z?
Ben altı çocuklu b�r a�len�n en küçük çocuğuyum. 1955 Sancak, Yen� 
Pazar doğumluyum. A�lem, tüm varlığını Sancak’ta bırakarak, 1957’de 
İstanbul’a gel�yor. Önce Adapazarı’nda babamın kuzen�n�n yanına 
yerleş�yorlar, kısa b�r süre sonra da İstanbul’a göçüyorlar. A�lem, Tür-
k�ye’ye geld�ğ�nde ben, b�r buçuk yaşlarındaydım. Babam, Topkapı’dak� 
b�r plast�k fabr�kasında çalışmaya başlıyor. Fakat Sancak’tak� varlıklı 
günlerden sonra böyle sıkıntılı b�r döneme g�r�nce b�r hayl� üzülüyor, 
çok rahatsızlanıyor. Ben, yed� yaşındayken babamı kaybett�k. Annem 
Türkçe dah� b�lm�yordu, b�r �laç fabr�kasında �ş buldu. Büyük ablam çok 
erken evlend�, büyük ağabey�m askerdeyd�. D�ğer ablam ve küçük 
ağabey�m çalışmaya başladı. B�z�m a�lede b�r tek ben okudum. Çünkü 
okumalarına �mkân yoktu. Aslında küçük ağabey�m de çok başarılı b�r 
öğrenc� �d�, yatılı öğretmen okulu sınavını kazanmıştı fakat sağlık ta-
ramasında kulağında �lt�hap olduğu gerekçes�yle elend�. Bu gerekçe 
ne kadar haklı �d� b�lemem çünkü ağabey�m sonrak� yaşamında h�çb�r 
zaman kulakla �lg�l� b�r sorun yaşamadı. Darüşşafaka’dan �se haber� 
yoktu. Ben de okuyamayacaktım, Darüşşafaka olmasaydı.
 
Pek�, Darüşşafaka’ya nasıl başladınız?
Bayrampaşa, Sağmalcılar’da oturuyorduk. Annem�n amcası vardı, 
Elmas Atasoy... Elmas Amca, Beykoz Kundura Fabr�kası’nda görevl� 
�d�. Çok esk� muhac�rlerdend�. İlk defa o, Darüşşafaka adını telaffuz 
ett�: “Bu çocuğu Darüşşafaka’ya verel�m” d�ye... Çünkü başarılı b�r 
öğrenc�yd�m, okumaya çok meraklıydım. Beş�nc� sınıfta �se �lkokul 
öğretmen�m Mualla Tutkun -hâlâ görüşürüz ve ben�m hayatımda 
yer� çok büyüktür- b�r gün ben� çağırdı: “Sen� Darüşşafaka’nın �m-
t�hanına sokacağız, sen de kazanacaksın” ded�. “Kazanacağım, 
öğretmen�m” ded�m. Bana başvuru formunu verd�, kâğıtları aldım, 
kend� başıma doldurdum. Başvurunun son günüydü, evde de ben� 
Darüşşafaka’ya götürecek k�mse yok. Tek başıma sora sora Darüş-
şafaka’mı buldum. Saat üç-dört g�b� orada oldum, beşte de başvu-

rular b�t�yor, kayıt bü-
rosu yazısını gördüm, 
başımı uzattım, �çer�-
de �k� k�ş� var: Müdür 
Yardımcımız Ayhan 
Kurtoğlu ve Aynur 
Doğruer... Rahmet-
l� Ayhan Hocam, 
“Sen�n ne �ş�n var 
burada çocuk?” 
ded�. “Sınav kay-
dımı yaptırmaya 
geld�m” ded�m. 

Ayhan Bey parma-
ğını bana doğru uzat-

tı ve “İşte adam olacak 
çocuk” ded�.

Sınav gününü hatırlıyor musunuz?
Tab��...  Sınav günü geld�. Esk� b�nanın bahçes�n�n kapısının önünde d�-
z�ld�k. Ben y�ne tek başımayım. Önümde başka çocuklar, k�m�n� annes�, 
k�m�n� babası -o yıllar babası hayatta olanlar da Darüşşafaka’ya kabul 
ed�l�yordu- get�rm�ş. Çocuklar, kend� aralarında konuşuyordu, k�m� Gala-
tasaray L�ses�’n� yedekten kazanmış, k�m� Kabataş’ı... “Ben, bu çocuk-
lar arasında ne yapacağım” d�ye düşünmüştüm. Sınava g�rd�k, �y� geçt�. 
Kazandığımı öğrend�ğ�m zaman dünyalar ben�m oldu.

Sonra?
Sınavı kazandık ama “Darüşşafaka’dan yetk�l�ler, ev�n�ze gelecek ve 
mülakat yapacak” dend�. Nasıl heyecanla bekled�ğ�m� anlatamam. 
O zaman a�lem Lalel�’ye taşınmıştı. Lalel� de o yıllar İstanbul’un sayılı 
semtler�nden b�r�yd�. B�z�mk�ler n�ye oraya taşındılar? Teyzem de b�-
z�mleyd�. Teyzemle b�rl�kte evde dört k�ş� çalışıyordu. Ev sah�b� de çok 
makul b�r �nsandı. Esk� ev sah�b�m�z de meşhur t�yatrocu rahmetl� Vasf� 
Rıza Zobu’ydu. Babam rahmetl� olduktan sonra �k� ay k�ra ödeyemed�k, 
çünkü b�r gel�r�m�z yoktu. Rahmetl� gelm�ş, annem mahcup: “Yok kızım, 

telaş yapma, ben sadece s�z� z�yarete geld�m, k�rayla �lg�l� b�r şey sor-
mayacağım” dem�ş.
Kapı çalındı, ben açtım. Karşımda Ayhan Hoca’yı görünce Darüşşafa-
ka’dan geld�kler�n� anladım. Yanında Darüşşafaka’nın emektarı Basr� 
Babamız vardı. Basr� Baba, tatlı, nur yüzlü b�r �ht�yarcıktı. El�nde Darüş-
şafaka’nın bütün anahtarlarıyla gard�yan g�b� dolaşırdı. 
Evde de sadece ablam vardı. Ayhan Hoca, “Gel�r�n�z ned�r, nasıl geç�-
n�yorsunuz, ev s�z�n m�?” g�b� sorular soruyor. Ben�m soluğum kes�l�-
yor, suratım bembeyaz, dudaklarım kuruyor. Lalel�’de yaşadığımız �ç�n 
okula kabul ed�lmemekten korkuyordum. Ancak ev�n durumu da orta-
daydı. Soruları b�t�p Ayhan Hoca, bana dönüp, “Hayırlı olsun, evladım” 
ded�ğ�nde h�ssett�ğ�m rahatlamayı anlatamam.

Darüşşafaka’ya g�rmek s�z�n �ç�n neden bu kadar öneml�yd�?
Burada Darüşşafaka’nın kuruluş özüne bakmak gerek�yor. Çünkü 
Darüşşafaka’nın farkı ve ayrıcalığı burada ortaya çıkıyor. Çok ağır sa-
vaş koşullarının altındak� Osmanlı ülkes�nde b�r sürü çocuk per�şan... 
Darüşşafaka’nın �lk öncülüğünü de Abdülaz�z yapıyor, k� Avrupa’ya 

“Ben�m �ç�n b�r mabett�r
Darüşşafaka...”

Prof. Dr. Necmett�n Kutlu:
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açılan �lk pad�şahtır Abdülaz�z... O savaşın per�şan ett�ğ� çocuklara b�r 
yuva kurulmasına öncülük ed�yor. Adını da “şefkat yuvası” koyuyorlar. 
Darüşşafaka’nın kapısı b�r �nanç, umut ve şefkat kapısıdır. Darüşşafa-
ka’nın m�syonunu, yapısını, özünü, manev�yatını algılayab�lecek öze ve 
�ç zeng�nl�ğ�ne sah�p b�r�s� bunu tefekkür ett�ğ�nde Darüşşafaka’nın 
hak�katen önünde b�n kere secde eder.
 
Darüşşafaka’dak� �lk gününüzü hatırlıyor musunuz?
Tab��... Hastaydım, ama hastalık b�le okula g�tmem� engelleyemed�. İlk 
kahvaltıya �n�ş�m� hatırlıyorum. Sınav günü sıradak� çocukların konuş-
maları kulaklarımda çınlıyordu. K�m� Galatasaray’ı k�m� Robert’� kazan-
mış, ben�m �se tek şansım var: Darüşşafaka... “Bu kadar parlak bey�n-
ler�n arasında ben ne yapacağım?” dem�şt�m kend� kend�me... Sonra 
da “Olsun, b�r sene b�le burada olmak bana yeter” d�ye düşünmüştüm. 
B�z, dört sınıf olarak başlamıştık. O yıllar �k� yıl İng�l�zce hazırlık okuyor-
duk. Dört sınıf �ç�nde İng�l�zces� en yüksek puanlı olan bend�m. Eğer 
d�ğer notlarım da �y� olsa �d� �k�nc� yıl hazırlık okumazdım. Ben, beden 
eğ�t�m� ders� yüzünden bu şansı y�t�rd�m. Çünkü rahmetl� Murat Ers�n 
Hoca, takla atamadığım �ç�n karne notuma on üzer�nden dört verm�şt�. 
Sonradan düzeltt�m ama çok geçt�. Neyse, böylel�kle Darüşşafaka’nın 
çatısı altında b�r yıl daha fazla kaldım. Bu da ayrı b�r onur ben�m �ç�n.

O dönem Darüşşafaka’da eğ�t�m, arkadaşlıklar nasıldı? 
Arkadaşlıktan öte, kardeşl�k ve kader b�rl�ğ� vardı. Dönemler arasında 
ağabeyl�k, kardeşl�k, d�s�pl�n, h�yerarş�, saygı ve en öneml�s� sevg� var-
dı. B�z, Darüşşafaka’da �lkel� ve kurallı b�r demokras� �ç�nde büyüdük. O 
demokrat�k ortamın mühend�sler� �se öğretmenler�m�zd�. Davranışları, 
duruşları, kıyafetler�, sarf ett�kler� sözler�, beden d�ller�yle b�ze model 
ve örnekt�ler. Mesela; b�yoloj� öğretmen�m�z Türk Nefroloj� Derneğ�’n�n 
kurucusu Prof. Dr. Kemal Önen’d�. O zaman Cerrahpaşa Tıp Fakültes� 
Nefroloj� Anab�l�m Dalı’nda doçentt�. Darüşşafaka’yla olan muhabbet�, 
sevg�s� neden�yle gönüllü olarak b�ze ders ver�yordu. Ben�m doktor ol-
mamdak� en büyük �lham kaynaklarından, modellerden b�r� de Kemal 
Hoca’dır. Büyük ağabeyler�m�z matemat�k ve geometr� ders�n� İTÜ’den 
gelen Turgut Paylı Hocamızdan alıyordu. Babası esk� m�lletvek�l� olan 
Gönül Sosyallıoğlu, son derece zar�f ve as�l b�r hanımefend� olan Jale 
Çelt�kç�, muhteşem b�r eğ�t�mc� olan Hayrett�n Cete... Bu noktada 
Hayrett�n Cete’yle �lg�l� b�r anımı anlatmadan geçemeyeceğ�m: Hazırlık 
�k�nc� sınıftayım. Darüşşafaka’yı o kadar çok sev�yorum ve orada o ka-
dar der�n b�r mutluluk �çer�s�ndey�m k�, evc� olduğum cumartes� günü 
eve g�der, b�raz evde oyalanır, canım sıkılır sıkılmaz Darüşşafaka’ya 
dönerd�m. Y�ne böyle b�r gün evde sıkılıp Darüşşafaka’ya geld�m. Arka-
daşlarımla oynadık, akşam yemeğ� yed�k. Geç olunca eve g�tmed�m, 
yatakhaneye yatağıma çıktım. Hayrett�n Hoca geld�, ben� görünce 
şaşırdı. Çünkü ben�m orada olmam, “hafta sonu cezalı olmam” de-
mekt�. Ama Hayrett�n Hoca, cezalı olamayacağımı b�l�yor: “Hayırdır, 
Necmett�n, sen n�ye ev�nde değ�ls�n?” d�ye sordu. “Evde sıkıldım, 
arkadaşlarımla oynamaya geld�m, geç olduğu �ç�n burada kaldım” 
ded�m. Gülümsed� ve saçımı şefkatle okşadı. B�r şey demed� ama 
gözler� bana çok şey anlatıyordu. O b�z� hep çok sevd�. D�ğer sevg�l� 
öğretmenler�m�z g�b�…

Başka b�r anınızı da anlatır mısınız?
B�z�m dönem�m�zde b�r üst sınıf k�taplarını, b�r alt sınıfa devreder-
d�. Tab�� o k�tapların elden geç�r�lmes� gerek�rd�. Bu �şler� de Hay-
rett�n Cete organ�ze ederd�. Bazen gönüllü öğrenc�ler olurdu. Ben 
de onlardan b�r�yd�m. Bütün yaz her gün Darüşşafaka’daydım. 
Cete’yle beraber kütüphanede ders k�taplarını düzenl�yor, tam�r 
ed�yor, derl�yor, toparlıyordum. Bu sayede Cete, ben� kütüphane-
c� yaptı. O yıllar kütüphanede etüt yapmak b�r ayrıcalıktı.

Neden?
Çünkü kapas�te sınırlıydı ve müth�ş b�r kütüphanem�z vardı. Her sınıf-
tan ancak b�r-�k� k�ş� kütüphanec� seç�l�r, bu ayrıcalığa kavuşurdu. Etüt-
te herkes b�rl�kte ders yapardı. Oysa kütüphanec�ler, kütüphanede de 
ders yapab�l�rd�.

Kız öğrenc�ler kabul ed�ld�ğ� dönemde Darüşşafaka’daydı-
nız. Pek�, kızlarla b�rl�kte neler değ�şt� Darüşşafaka’da?
İlk kız öğrenc�ler geld�ğ�nde ortaokul üçüncü sınıftaydım. Sene 1971... 
M�n�c�k yavrucuklar. Tab��, b�zler de ağabey... Kızlar, Darüşşafaka’nın 
atmosfer�n� değ�şt�rd� ama olumsuz değ�l. Farklılık get�rd�ler Darüş-
şafaka’ya... Kend�m�ze daha fazla çek�düzen verd�k, daha d�kkatl� ko-
nuşmaya başladık. Kız ağabey� olma sorumlulukları ortaya çıktı. Ayrıca 
kend� çekt�ğ�m�z sıkıntıları b�ld�ğ�m�z �ç�n eğ�t�mde fırsat eş�tl�ğ� hakkı-
nın onlara da tanınması Darüşşafaka’ya olan sevg�m�z� ve saygımızı b�r 
kat daha artırdı. Çünkü b�z�m �ç�n Darüşşafaka her zaman doğruyu ya-
pan b�r yuva �d�. Darüşşafaka’ya okul d�yemem. Ben�m �ç�n b�r mabett�r 
Darüşşafaka... Farklı b�r enerj�d�r, farklı b�r boyuttur. Darüşşafaka’nın 
kapısından �çer� g�rd�ğ�n�z zaman b�r mekâna değ�l, b�r boyuta g�rers�n�z. 
Eğer o boyutu �drak eder ve nas�b�n�z oranında o boyuttan fey�z alırsa-
nız �nsan-ı kam�l olursunuz.

Tıp eğ�t�m� almaya Darüşşafaka’da mı karar verd�n�z?
Evet, özell�kle rahmetl� Kemal Önen Hocamızın hek�m olmamda payı 
büyüktür. L�sedeyken en sevd�ğ�m dersler b�yoloj� ve k�mya �d�. B�yoloj� 
öğretmen�m�z b�r İng�l�zd� ve eş� Çapa Tıp Fakültes� Çocuk Hastalıkları 
Kürsüsü Başkanı Olcay Neyz�’n�n oğlunun İng�l�zce öğretmen� �d�. Onun 
sayes�nde l�se 2’den �t�baren mezun oluncaya kadar tüm hafta sonla-
rını Çapa Tıp Fakültes�’nde geç�rd�m. Çünkü yaptıkları b�r araştırmada 
emek gücüne �ht�yaç duyunca doktor olmak �steyen, gönüllü öğren-
c�ler arıyorlar. B�z�m sınıftan dört arkadaş gönüllü olduk. Dördümüz de 
doktor olduk sonradan.

Ne yapıyordunuz?
Türk çocuklarının ne kadar prote�n alıp alamadığı ve bunun gel�ş�me 
yansımalarına yönel�k �lg�nç b�r araştırma yapılıyordu. O araştırmada 
görevl�yd�k. Sonra ün�vers�te �mt�hanına g�rd�m. İlk senede İstanbul 
Tekn�k Ün�vers�tes�’n� (İTÜ) kazandım.

Hang� bölüm?
Maden İşlet�m Mak�neler�... B�r yıl orada okudum. Tekrar sınava g�rd�m 
ve Çapa Tıp Fakültes�’n� kazandım, h�ç çalışmadan. Zaten çalışmak 
�ç�n vakt�m yoktu, çünkü tur�zm rehberl�ğ� yapıyordum. Darüşşafa-
ka’da öğrend�ğ�m İng�l�zce sayes�nde... Kapalıçarşı’da çalıştığım �ç�n 
Almanca ve Fransızca da öğrend�m. Zaten Boşnakça b�l�yordum. Şu 

an sek�z l�san konuşab�l�yorum. Darüşşafaka’nın verd�ğ� İng�l�zce saye-
s�nde... O temel... Petekler� oluşturunca balı doldurab�l�yorsunuz.

Ün�vers�te eğ�t�m�n�z esnasında da Darüşşafaka’dan burs 
aldınız mı?
Darüşşafaka bana �k� burs sağladı. B�r� Cem�yet�n bursuydu d�ğer� de 
Cerrahpaşa Tıp Fakültes�’nden Prof. Dr. Orhan Ersanlı’nın annes�n�n 
vas�yet� doğrultusunda tıp fakültes�nde okuyan �k� Darüşşafakalıya 
verd�ğ� burs... Bu sayede ün�vers�tede sıkıntı çekmed�m. Sağ olsun 
Darüşşafaka... Ded�ğ� g�b� Darüşşafaka h�çb�r dönemde kader�m�zle 
baş başa bırakmadı. Her zaman bağrına bastı… Karşılığında h�çb�r şey 
beklemeden… B�r anne g�b�, b�r baba g�b�…

Tıp fakültes� b�tt�kten sonrak� sürec� anlatır mısınız?
Fakültey� b�t�rmeye yakın evlend�m. Eş�m de fakülteden sınıf arkada-
şımdı. Beraber Artv�n’e mecbur� h�zmete g�tt�k.

Plast�k cerrah� alanına nasıl yöneld�n�z?
Ben� plast�k cerrah� alanına yönlend�ren Cerrahpaşa’dan Prof. Dr. Mu-
zaffer Altındaş Hoca oldu. Ankara Tıp Fakültes�’nde �ht�sasımı yaptım. 
Son senemde burslu olarak İsveç’e gönder�ld�m. İsveç Lund Ün�ver-
s�tes�’nde (Malmö) yara �y�leşmes� ve m�kros�rkülasyon konularında 
araştırmalar yaptım ve b�r doktora programına dah�l oldum. Türk�ye’ye 
döndükten sonra �k� sene daha Ankara Tıp Fakültes�’nde kaldım. Ar-
dından D�yarbakır’da askerl�ğ�m� yaptım. 1993’te Karaden�z Tekn�k 
Ün�vers�tes�’nde Plast�k Cerrah� Bölümü’nü kurdum. 1996’da A.B.D. 
M�am�’de el cerrah�s� ve rekonstrükt�f m�krocerrah� konularında çalış-
tım. 1994’te “doçent”, 1999 sonunda �se “profesör” oldum. Okmey-
danı Eğ�t�m ve Araştırma Hastanes�’nde Plast�k Cerrah�s� Bölümü’nü 
kurdum. 2009’da oradan emekl� oldum. Ardından da Özel Med�cana 
Internat�onal Hastanes�’nde Plast�k Cerrah� Bölümü Başkanı olarak 
göreve başladım.

Darüşşafaka s�z�n �ç�n ne �fade ed�yor, hayatınıza, mesleğ�n�-
ze etk�s� ned�r? 
Darüşşafaka sadece öğretm�yor, eğ�t�yor. S�ze b�r formasyon kazandı-
rıyor, b�r yapı oluşturuyor. B�r ham maddey� alıyor, ona şek�l ver�yor, şek�l 
ver�rken de müdahalec� b�r z�hn�yetle değ�l, sevg�yle, şefkatle yapıyor. 
B�r �nsanın, en büyük gereks�n�mler�nden sevg�y� yaşıyorsunuz Darüş-
şafaka’da... Sevg�yle sulanan ç�çekler�n açması başka türlü oluyor. 
Bu açıdan Darüşşafaka b�ze kutsal b�r ruhtan ruh üflem�ş g�b� oluyor, 
yen�den �nsan oluyorsunuz, yen�den doğuyorsunuz. Darüşşafaka b�r 
rah�m g�b� aslında... Her cen�n anneye kordon bağıyla bağlanır ve bebek 
doğduğunda o bağ kes�l�r ama b�zde o bağ h�ç kes�lm�yor. Ben hâlâ Da-
rüşşafaka’dan fey�z alıyorum, hâlâ ondan beslen�yorum.
Bu noktada hâlâ tüyler�m� d�ken d�ken eden b�r anımı anlatmak �s-
t�yorum: 1994’te �k�nc� kez İsveç’e g�d�ş�mde hocam ben� aradı ve 
doçentl�k sınavına çağırdı. Şaşırdım, çünkü ben daha �k� buçuk sene-
l�k uzmandım. Oysa temayül beş sene uzmanlıktan sonra doçentl�k 
sınavına kabul yönündeyd�. Hocama, uzmanlık yılımı hatırlattım, “B�-
l�yorum ama sen bu sınava g�receks�n” ded�. İsveç’ten geld�m. Sınav 
jür�mde k�m vardı b�l�yor musunuz? Rahmetl� Prof. Dr. Akdoğan Erözbek 
(DŞ’1948)... Akdoğan Ağabey, Darüşşafaka’nın yet�şt�rd�ğ� �lk plas-
t�k cerrahtır. Çok muhterem b�r �nsandı. Daha da �lg�nc� bu, Akdoğan 
Ağabey’�n emekl� olmadan öncek� son doçentl�k jür� üyel�ğ� �d�. H�çb�r 
ayarlama yok, tamamıyla b�r tecell�... B�r Darüşşafakalı Ağabey, Darüş-
şafakalı b�r kardeş�ne el verd�, onu hoca yaptı. 

“Darüşşafaka’da folklor ek�b�ndeyd�m. Erzurum Ek�b� olarak Türk�ye seçmeler�ne katıldık. Yarışmada tutturdular fes 
takacaksınız. Oysa şapka devr�m�nden sonra Erzurum Ek�b�, başlıksız çıkıyor. B�z de fes takmayı reddett�k. Bu nedenle 
b�zden 10 puan düşürdüler ve Türk�ye beş�nc�s� olduk. Yoksa b�z b�r�nc� oluyorduk.”

DARÜŞŞAFAKA’NIN MİSYONUNU, 
YAPISINI, ÖZÜNÜ, MANEVİYATINI 

ALGILAYABİLECEK ÖZE VE İÇ 
ZENGİNLİĞİNE SAHİP BİRİSİ 
BUNU TEFEKKÜR ETTİĞİNDE 

DARÜŞŞAFAKA’NIN HAKİKATEN ÖNÜNDE 
BİN KERE SECDE EDER.

“

“



SÖYLEŞİ

Gary Fletcher ve Samuel Atchley, Türk�ye’de 
doğup büyümed� ama kader b�r şek�lde 
onları önce Türk�ye’ye get�rd� daha sonra 
da Darüşşafaka A�les�’ne katılmalarını 
sağladı. Bugün onlar, Darüşşafaka’da anad�l� 
İng�l�zce olan 13 öğretmenden �k�s�... Üç yıldır 
Darüşşafaka’da İng�l�zce öğretmenl�ğ� yapan 
ve Türk�ye’n�n geleceğ� olacak öğrenc�ler�n 
yet�şmes�ne katkıda bulunan Mr. Fletcher 
ve Mr. Atchley �le buluştuk ve çok sevd�kler� 
Darüşşafaka’yı onlardan d�nled�k. Onlar 
Darüşşafaka’nın m�syonuna ve öğrenc�ler�ne 
hayran, b�z �se onların Darüşşafaka’ya gönül 
verm�şl�ğ�ne...

Mr. Gary Fletcher, üç yıldır Darüşşafaka’da İng�l�zce öğretme-
n� olarak görev yapıyor. 54 yaşında ve aslen İng�ltere’n�n güney 
batısındak� Bath kent� yakınlarından. 20 yıl boyunca Br�tanya 
Ordusu’na h�zmet veren Mr. Fletcher, ülkes� dışında, çoğunlukla 
da Almanya’da yaşamış. Asker b�r a�leden gel�yor. Annes�, babası, 
erkek kardeşler� ve kız kardeş�, heps� de onun g�b� orduda görev-
l�ym�ş. A�les�n�n tüm üyeler� İng�ltere’de yaşıyor ve onları yılda en 
az �k� kez ve her Noel’de z�yaret ed�yor.
11 yıldır Türk�ye’de yaşayan Mr. Fletcher’a göre, onu buraya ge-
t�ren şey aslında tesadüf veya şans: “Br�tanya Ordusu’nda tam 
zamanlı olarak çalıştıktan sonra, son üç yılda s�v�l hayat �ç�n baş-
ka b�r mesleğ�n eğ�t�m�n� alab�l�rs�n�z. Asker� h�zmet�m� tamamla-
dıktan sonra ben, öğretmenl�ğ� seçt�m. İng�ltere’de yaşayama-
yacağıma karar verd�m çünkü çok uzun süred�r orada değ�ld�m. 
Öğretmenl�k �ç�n �nternet üzer�nden başvurular yaptım. Üç tekl�f 
geld�: İstanbul, İstanbul ve İstanbul… Ben de, ‘o zaman İstanbul’u 
deneyey�m’ d�ye düşündüm ve geld�m. Başlangıçta b�raz zorlan-
dım ama zamanla buraya aşık oldum ve kaldım.” 

“BURAYA GELMEK İÇİN NE GEREKİRSE YAPARDIM” 
Bu yıl Mr. Fletcher’ın Darüşşafaka’da üçüncü yılı. Buraya gelme-
den önce �k� farklı okulda çalışmış. Darüşşafaka ek�b�ne nasıl 
katıldığını şöyle anlatıyor: “Ben aslında öncek� okulumdan öğ-
renc�ler�m� burada düzenlenen b�r MUN konferansına get�rd�m 
ve buradak� har�ka öğrenc�ler�n b�r kısmıyla tanıştım. Daha sonra 
burada açık b�r poz�syon olduğunu öğrend�m. Buraya gelmek �ç�n 
ne gerek�rse yapardım. Çok şanslıydım.” Darüşşafaka’da öğret-
menl�k yapmayı ‘muhteşem b�r fırsat’ olarak tanımlıyor ve şöyle 
devam ed�yor: “20 yıl önce Darüşşafaka g�b� b�r okulda öğretmen-
l�k yapacağım söylense, ‘nasıl böyle b�r şansa sah�p olab�l�r�m k�?’ 
d�ye düşünürdüm. Ama farklı tesadüfler sonucunda, bu gerçek 
oldu. Şans ben�m yanımdaydı. Sabah uyandığımda öğrenc�ler�m� 
ve onlar �ç�n yapmaya çalıştıklarımızı düşündüğümde, bu bana ya-
taktan kalkmam �ç�n güç ver�yor.”  
Mr. Fletcher, bu sene 11. ve 12. sınıflara ders ver�yor. Ayrıca, 
TOEFL sınavına g�recek öğrenc�ler� çalıştırıyor. Öğrenc�ler�yle 
�l�şk�ler�n�n ona yaşama sev�nc� ve enerj� verd�ğ�n� bel�rten Mr. 
Fletcher, “Sanırım b�r kel�meyle, Darüşşafaka’dak� deney�m�m 
benzers�z” d�yor. Mr. Fletcher, öğrenc�ler öğren�rken kend�s�n�n de 
öğrenc�lerden öğrend�ğ�n� söylüyor. Ve burada kes�nl�kle ‘sevg�y�’ 
h�ssett�ğ�n� �fade ed�yor: “Öğretmenl�k yaptığınız her yerde öğren-
c�ler�n�zle �l�şk�ler�n�z olur, ama burada öğrenc�ler gerçekten bu-
nun çok ötes�ne geç�yor, s�z� gerçekten önems�yorlar. Ve s�z de 
onları önemsemeden yapamıyorsunuz. Sadece gel�p s�z�nle ko-
nuşmak ya da s�ze sarılmak �steyen öğrenc�ler�n�z oluyor. Bazen 
tek �ht�yaçları onlara sarılmanız ve har�ka olduklarını söylemen�z... 
Moraller�n�n nasıl b�r anda düzeld�ğ�n� göreb�l�yorsunuz. Nöbetç� 
olduğum günlerde b�le, ben kor�dordayken, gel�p sohbet etmek 
�sterler. Bu har�ka b�r şey… D�ğer yerlerde göremezs�n�z. Çoğu 

okulda öğretmen�n geld�ğ�n� görüp onu görmezden gel�rler. Bura-
dak� öğrenc�ler �se özell�kle gel�p s�z� buluyorlar. Sadece derslere 
g�r�p çıkan ve onları çalışmalarıyla baş başa bırakan b�r öğretmen-
den fazlasına �ht�yaç duyuyorlar. Onlara o sevg�y�, güvencey�, za-
manı verecek b�r�n� �st�yorlar. İy� olup olmadıkları, ne düşündükler�, 
hayatlarında neler olup b�tt�ğ�yle �lg�lend�ğ�n�z� onlara göstermen�-
z�, h�ssett�rmen�z� �st�yorlar. Onları önemsed�ğ�n�zden em�n olmak 
�st�yorlar. Öncek� yıllardan bazı Daçkalı öğrenc�ler�mle hala �rt�bat 
hal�ndey�m. Sanırım hayatımın sonuna kadar da onlarla �let�ş�m 
hal�nde olacağım.” 
Mr. Fletcher Darüşşafaka’nın m�syonunun çok öneml� olduğunu 
çünkü Türk�ye’n�n geleceğ� olacak öğrenc�ler� burada yet�şt�rd�k-
ler�n� bel�rt�yor. Öğrenc�ler�ne her zaman daha gen�ş b�r dünya 
görüşü kazandırmaya ve açık f�k�rl� olmaları �ç�n bakış açılarını 
gen�şletmeye çalışıyor. Darüşşafaka g�b� yatılı b�r okulda, eğ�t�m 
sadece sınıflarla sınırlı kalmıyor, hayatın �ç�nde de devam ed�yor. 
Mr. Fletcher, öğrenc�ler�yle onların �lg�s�n� çeken konularda soh-
bet etmey� çok sevd�ğ�n� söylüyor: “Öğrenc�ler her şeyle çok �lg�-
len�yor. Ben�m deney�mler�m üzer�nden onlara dünyayı keşfetme 
fırsatı vermek çok güzel. Sünger g�b�ler, onlara vereceğ�n�z her b�r 
b�lg�y� hemen em�yorlar, özell�kle de Türk�ye’n�n dışıyla �lg�l� b�lg�ler�. 
Bana her zaman a�lem ve arkadaşlarımın Türk�ye ve Türk �nsanları 
hakkında ne düşündüğünü sorarlar. Bana bunları sormak �ç�n İng�-
l�zce konuşuyorlar. Fark etm�yorlar çünkü b�r konuyla �lg�l� merak 
duyuyorlar, gel�yorlar ve sohbet ed�yoruz. Onlara alıştırma kağıdı 
dağıttığımız b�r dersten çok daha faydalı oluyor.” 

“ÖĞRENCİLERİMİZ BENİ HEP ŞAŞIRTIYOR VE 
KENDİLERİNE HAYRAN BIRAKIYOR”
Mr. Fletcher öğrenc�ler�n�n sınıf �ç� performans projeler�ndek� 
başarılarını gördüğünde çok mutlu olduğunu bel�rt�yor. “Projeler� 
üzer�nde çalışıp daha sonra s�ze sunmaları gerek�yor. B�r konuda 
kalkıp konuşmaları ve yetenekler�n� serg�lemeler� �ç�n b�r şans. 
Çok çaba göster�yorlar ve projeler�yle gurur duyduklarını göreb�-
l�yorsunuz. Başlangıçta end�şel� oluyorlar ama oraya çıkıp başla-
dıklarında, onları görmel�s�n�z. B�z�m �ş�m�z de bu zaten, bu çocuk-
ları konuşmaya teşv�k etmek ve bu, muhteşem b�r şey.”
Mr. Fletcher, Darüşşafaka MUN Kulübü’nden sorumlu öğretmen-
lerden b�r�. Kulüptek� öğrenc�ler�n har�ka olduğunu ve onlarla gurur 
duyduğunu bel�rt�yor: “Tüm öğretmen ve öğrenc�ler� davet ed�p, 
‘gel�n bakın öğrenc�ler�m�z neler yapıyor’ demek �ster�m. Anad�l� 
İng�l�zce olan k�ş�lerle ve kend� ülkeler� b�le olmayan b�r ülken�n ko-

nuları üstüne tartışıyorlar. Farklı b�r bakış açısını savunuyorlar, bu 
kend� bakış açıları olmayab�l�r de, ama onu savunmak zorundalar. 
Onları bunu yaparken görmek gerçekten �nanılmaz. Onlarla böyle 
b�r konferansa g�d�p gel�yorsunuz ve onları daha da fazla sev�yor-
sunuz. H�çb�r zaman da b�r problem yaşamıyoruz. Bu öğrenc�ler� 
nereye, ne zaman olursa olsun götürürüm. Neden b�lm�yorum 
ama öğrenc�ler�m�z ben� hep şaşırtıyor ve kend�ler�ne hayran bı-
rakıyor. Ş�md�ye kadar bunun geçm�ş olması gerek�rd�, ama hayır.” 
Yüzlerce anısı olduğunu �fade eden Mr. Fletcher, özell�kle b�r�n�n 
kend�s� �ç�n özel olduğunu söylüyor. Geçen yıl kend�s� ve Tracey 
Jordan �s�ml� b�r başka öğretmenden, son dak�kada Kapadokya’ya 
hafta sonu gez�s�ne g�den 10. sınıf öğrenc�ler�ne eşl�k etmeler� 
�sten�yor: “Nasıl geçeceğ� hakkında h�çb�r f�kr�m yoktu. Hemen 
eve g�tt�m, val�z�m� hazırladım, h�çb�r şey b�lmeden… Daha önce 
Kapadokya’yı h�ç görmem�şt�m. Har�ka b�r hafta sonuydu. Oto-
büsle g�d�p geld�k, her b�r�m�z�n sorumlu olduğu b�r öğrenc� grubu 
vardı. Ama sınıftak� resm�yet bu gez�de h�ç yoktu, öğrenc�ler ra-
hattı ve b�z�mle bol bol sohbet ett�ler. B�z�mle konuşmayı, vak�t 
geç�rmey�, b�ze Kapadokya’yı, ülkeler�n� göstermey� çok sevd�ler. 
Tur rehberler�n�n heps� Türk’tü ve başlangıçta hafta sonunun 
b�z�m �ç�n çok yavaş geçeceğ�n� düşündük çünkü h�çb�r şey an-
lamayacaktık. Ama h�ç öyle olmadı. Öğrenc�ler b�z�m tur rehber-
ler�m�z oldu. Bu gez�, uzun ve resm� olmayan b�r İng�l�zce ders� 
g�b�yd�. Ve sonsuza kadar ben�mle kalacak, hep hatırlayacağım. 
Öyle müth�ş b�r tecrübeyd� k�...” 
Darüşşafaka’nın, m�syonu ve kend�s�n� bu m�syona adayanlar bakı-
mından benzers�z olduğu görüşünde olan Mr. Fletcher, “Yönet�lme 
şekl� ve çalışanların z�hn�yet� bakımından dünyada Darüşşafaka g�b� 
b�r yer olduğunu zannetm�yorum. Burada çalışan tanıdığım herkes 
bu �ş�, bu öğrenc�lerle çalışmak ve onlar �ç�n el�nden gelen� yapmak 
�ç�n yapıyor” d�yor.
Darüşşafaka’yla �lg�l� en sevd�ğ� şey� sorduğumuzda, “Öğrenc�ler” 
d�yor, “Onları k�m sevmez k�?” “Çünkü muhteşemler. Onlarla geç�rd�-
ğ�m zamanlardan çok büyük key�f alıyorum. Onlarla olmak her zaman 
gurur duymanızı sağlıyor. Gerçekten faydalı b�r �ş yaptığınızı h�ssed�-
yorsunuz. Ve tab�� k�, �ş arkadaşlarımla çalışmayı da çok sev�yorum. 
Burada har�ka b�r ek�b�m�z var, hep�m�z�n z�hn�yet� aynı. Çok şanslıyız, 
umarım sonsuza dek devam eder.” 
Mr. Fletcher mutlulukla Türk�ye’n�n artık �k�nc� ülkes� olduğunu ve 
Darüşşafakalı öğrenc�lerle kalmayı planladığını söylüyor. “Türk kültü-
rünü ve Türk �nsanlarını çok sev�yorum. Artık neren�n ev�m olduğunu 
söylemek güç. Kalab�ld�ğ�m kadar burada kalmak �st�yorum.” 

YAZI:

“Çok şanslıyız, umarım sonsuza 
dek devam eder”

Gary Fletcher:
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“Darüşşafaka g�b� okullar Türk�ye’n�n 
ufkunu gen�şletmem�ze yardım edecek. 
Darüşşafaka’nın önem�, sah�p olmayanları alıp 
onları sah�p olanlara dönüştürmes�… Onlara 
eğ�t�m, b�lg� ve akıllarını kullanmak �ç�n fırsat 
vermes�.”

Samuel Atchley, Darüşşafaka’da İng�l�zce öğretmen� olarak çalışıyor. 
Bu yıl, 10. ve 11. sınıflara ders ver�yor. Aslen ABD’n�n San Franc�sco 
kent�nden olan Mr. Atchley, beş yıldır Türk eş� Burcu Atchley �le b�rl�kte 
Türk�ye’de yaşıyor ve on aylık b�r kız bebek sah�b�...
Onu �lk olarak sek�z yıl önce Türk�ye’ye get�ren şey, Türk müz�ğ�ne olan 
tutkusu olmuş: “Türk müz�ğ�n� gerçekten çok sev�yorum. Gençl�ğ�m-
de uzun b�r süre klarnet çaldım ve Türk halk müz�ğ� konusunda eğ�t�m 
aldım. Türk�ye’ye gel�p g�tt�m. Daha sonra eş�mle tanıştım. B�rl�kte b�r 
müz�k grubunda yer aldık. B�rb�r�m�z� sevd�k. Beş yıl önce de, yerleşmek 
ve a�le kurmak �ç�n Türk�ye’ye geld�m.”   
12 yıldır öğretmenl�k yapan Mr. Atchley, bu meslekte kend�n� buldu-
ğunu söylüyor: “İlk öğretmenl�k �ş�mde, �nsanları b�lg�lend�rmek ve öğ-
renc�ler�mle etk�leş�m hal�nde olmak gerçekten hoşuma g�tt�. L�seye 
geçt�ğ�mde �se daha genç öğrenc�lere öğretmenl�k yapmaya başla-
dım. İş�m daha zorlaştı ama aynı zamanda daha tatm�n ed�c� hale geld�. 
Şu an �ş�me aşığım! Bu har�ka b�r duygu...”

“ANLAMLI BİR İŞ YAPIYORUM”
Darüşşafaka’da üç yıldır çalışan Mr. Atchley, burada öğretmenl�k yap-
manın kend�s� �ç�n neden çok anlamlı olduğunu şu sözlerle açıklıyor: 
“Darüşşafaka’dak� öğrenc� prof�l� d�ğer okullardan çok farklı. Türk�ye’n�n 
dört b�r yanından gelen, olanakları kısıtlı çocuklar. Şımarık değ�ller. Öğ-
retmenler�n onlara karşı borçlu olduğu g�b� b�r düşünceler� yok. Burada 
olmak ve okumak �ç�n çok hevesl�ler. Bu okulda daha doğal ve sağlıklı 
b�r öğrenc�-öğretmen �l�şk�s� var. Buraya gelmek �stemem�n nedenle-
r�nden b�r� buydu. Burada olmasalardı bu olanaklara sah�p olamayacak 
öğrenc�lere yardım ed�yoruz. Harcanan tüm emeklere değer. Ne kadar 
zorlukla karşılaşırsam karşılaşayım, her şey�n �lacı bu. Anlamlı b�r �ş ya-
pıyorum. Öğrenc�ler�n yaşamında gerçekten b�r fark yaratab�lmen�n b�r 
parçası olab�l�yorum. Burada çalışmanın en güzel tarafı bu. İnsanlara 
Darüşşafaka’da çalıştığınızı söyled�ğ�n�zde çok güzel tepk�ler alıyorsu-
nuz. Ayrıca, har�ka �ş arkadaşlarım var.” 
Özell�kle Darüşşafaka’nın öğrenc�ler�ne sunduğu destek s�stem�n�n 
kend�s�n� çok etk�led�ğ�n� bel�rt�yor: “Darüşşafaka, öğrenc�ler� �ç�n b�r 
a�le ve destek yapısı oluyor. Öğrenc�ler arasında var olan kardeşl�k, 

abla ve ağabeyl�k �l�şk�ler�n�n yanı sıra, Darüşşafaka mezunları da müt-
h�ş b�r destek s�stem� oluşturuyor. Bence çocuklar gerçekten bunu 
fark ed�yor ve takd�r ed�yorlar.” 

“BURADAKİ ÖĞRENCİLER YARDIMDAN FAZLASINI 
ALIYOR”
Mr. Atchley’e göre, Darüşşafaka, öğrenc�ler�ne verd�ğ� desteğ�n kap-
samı bakımından benzers�z. Bunu bu kapsamda ve bu kal�tede yapan 
başka b�r kurum tanımadığını söylüyor: “Bu çok ender rastlanan b�r 
şey” d�yor, “B�rçok hayır kurumu kısm� burs, destek ver�r veya s�ze 
yardım eder. Ama buradak� öğrenc�ler yardımdan fazlasını alıyor. Onla-
ra tam burslu b�r destek fırsatı sunuluyor. Buraya gelmem�ş olsalardı 
onlar �ç�n tamamen kapalı olacak kapılar ardına kadar açılıyor. Her sene 
buradan mezun olan 100 c�varında öğrenc� var, yaşamı tamamen de-
ğ�şen. Bu muhteşem b�r şey...”

Mr. Atchley’e göre, Türk�ye’n�n �ht�yacı olan şey tam da bu: “Bence, 
coğraf� konumu Türk�ye’y� dünyanın merkez�ne koyuyor. Türk�ye daha 
eğ�t�ml� oldukça, daha güçlü ve açık görüşlü hale geld�kçe, hem kend� 
�nsanlarına daha faydalı olab�l�r hem de komşu ülkeler� ve dünyayı daha 
olumlu yönde etk�leyeb�l�r. Bence Türk�ye şu an olduğundan çok daha 
fazla etk�l� olmalı. Darüşşafaka g�b� okullar da Türk�ye’n�n ufkunu gen�ş-
letmem�ze yardım edecek. Darüşşafaka’nın önem�, sah�p olmayanları 
alıp onları sah�p olanlara dönüştürmes�… Onlara eğ�t�m, b�lg� ve akılları-
nı kullanmak �ç�n fırsat vermes�.”  
Darüşşafaka’nın öğrenc�ler�n hayatında yarattığı değ�ş�m� anlatmak 
�ç�n b�r öğrenc�s�n�n h�kayes�nden bahsed�yor: “Bu h�kayey� sık anlatı-
yorum. Okulumuzda geçm�şte gerçekten zor zamanlar geç�rm�ş olan 
aynı a�leden kız öğrenc�ler olduğunu b�l�yoruz. Okula �lk geld�kler�nde, 
Türkçeler� b�le �y� değ�lm�ş. Ş�md� bu öğrenc�lerden bazıları ben�m l�se 
sınıflarımda ve ben�m yıldız öğrenc�ler�m… İng�l�zceler� har�ka. Onlara 
ders vermeye 9. sınıfta başladım ve hatırlıyorum, yaptığım �lk sınav-
dan sonra, b�r� neredeyse ağlayacaktı. Kend�ne h�ç güvenm�yordu ve 
ben de onunla oturup konuşmuştum. Ş�md� o ben�m kahramanım. İn-
g�l�zces� muhteşem. Türkçes� muhteşem. Müth�ş b�r aklı var. Ben�mle 
tartışab�l�r, zek�ce sorular sorar ve sohbet eder. Pek�, Darüşşafaka 
olmasaydı, bu genç kız ş�md� nerede olacaktı? Gerçekten çok �y� b�r 
akla sah�p olan bu parlak genç kız, dünyaya yardım edeb�leceğ� b�r 
meslek seçme yolunda �lerl�yor. Ne mutludur k�, ben de bu değ�ş�m�n 
b�r parçası olab�ld�m! Bu sah�p olduğum en güzel anı. Darüşşafaka 
bu nedenle har�ka b�r yer. Ayrıca, öğrenc�ler�n yaşamları değ�şmekle 
kalmıyor, a�leler�n�n yaşamları da değ�ş�yor ve öğrenc�ler memleket-
ler�ne de katkıda bulunuyorlar. Öğrenc�ye, memleket�ne ve net�cede 
Türk�ye ve tüm dünyaya sunulmuş b�r armağan. Burası har�ka b�r ku-
rum ve burada çalıştığım �ç�n gurur duyuyorum. Darüşşafaka montu-
mu gururla g�y�yorum.” 
Mr. Atchley, Türk kültürünü çok sev�yor ve burada yaşadığı �ç�n de çok 
mutlu: “Bence Türk�ye büyüley�c� b�r ülke… Kültürel, tar�h� ve coğraf� 
yönden olağanüstü… Türk müz�ğ�n�, yemekler�n�, m�saf�rperverl�ğ�n�, 
Ege ve Akden�z kıyılarını çok sev�yorum. Türk�ye b�r bütün olarak, b�r 
güç merkez� olmak �ç�n gerekl� �nsan kaynağına, doğal kaynaklara ve 
coğraf� konuma sah�p. Bu potans�yel�n gerçekleşt�r�leb�leceğ�ne tüm 
kalb�mle �nanıyorum” d�yor ve kend�s� de aslında bunun gerçekleşeb�l-
mes� �ç�n değerl� b�r katkı sunuyor. Türkçey� oldukça �y� konuşab�len Mr. 
Atchley, söyleş�m�z� gülümseyerek şu sözlerle b�t�r�yor: “Burada yaşa-
mayı heyecanlı yapan da bu. Burada emekl� olmayı ve hayatımın sonu-
na kadar burada yaşamayı umuyorum. Türkleş�yorum yavaş yavaş.”  

“Darüşşafaka montumu gururla 
g�y�yorum” 

Samuel Atchley:



8 SÖYLEŞİ

Aslen Adanalı b�r a�leden gelen Sev�nç D�plan Carlson, 1922 yı-
lında İstanbul Kadıköy’de doğmuş ve burada yet�şm�ş. Babası 
İbrah�m D�plan, TBMM’de Kocael� M�lletvek�ll�ğ� yapmış b�r k�ş�. İs-
tanbul Ün�vers�tes� Hukuk Fakültes�’nden mezun olduktan sonra 
fakültede, modern Türk �dare hukukunun kurucusu Ord. Prof. Dr. 
Sıddık Sam� Onar’ın as�stanlığını yapan Sev�nç D�plan Carlson, 
daha sonra kamu �dares� konusunda �nceleme ve araştırmalar-
da bulunmak üzere ABD’ye g�tm�ş. Orada Stratej�k Araştırmalar 
Enst�tüsü’nde çalışan Sev�nç Hanım’ın yazdığı çeş�tl� k�taplar 
bulunuyor. Bu k�taplardan b�r�, “İng�ltere’de Mahall� İdareler” �sm�n� 
taşıyor. Ayrıca Uluslararası Kadın Hukukçular Federasyonu Dele-
ges� olarak BM toplantılarına katılmış. Çok büyük b�r aşkla sevd�ğ� 
B�ll Carlson �le ABD’de tanışıp evlenen Sev�nç Hanım, ell� yıla ya-
kın süre orada yaşamış ve emekl� olmuş. ABD’de oturduğu yıllar-
da da eş�yle b�rl�kte her yaz Moda’dak� evler�ne gel�p kalırlarmış. 
Eş�n� kaybett�kten sonra Türk�ye’ye dönen Sev�nç Hanım, 6 Aralık 
2009 tar�h�nde 87 yaşındayken Moda’dak� ev�nde vefat etm�ş. 
Kemal Bey kend�s�n� şöyle anlatıyor: “Modern ve çağdaş b�r Türk 
kadınıydı. Cumhur�yetç� b�r k�ş�l�ğ� vardı. İk�l� �l�şk�ler�nde çok �y�yd�. 
Komşularıyla arası çok �y�yd�. T�t�z ve tutumlu b�r �nsandı. Parası 
olmasına rağmen mütevazı b�r hayat yaşardı. B�z gerçekten b�r 
a�le g�b�yd�k. Son beş yılını Türk�ye’de geç�rd�. Ona ben baktım. 
Ana-oğul g�b�yd�k.”

TÜRKİYE’DEKİ BÜTÜN MAL VARLIĞINI 
DARÜŞŞAFAKA’YA BIRAKTI
Sev�nç Hanım, 52 yaşındayken 2 Ağustos 1974 tar�h�nde dü-
zenled�ğ� vas�yetnames�yle Türk�ye’dek� mal varlığının tamamını 
eş�ne, eş�n�n kend�s�nden önce vefat etmes� hal�nde �se Darüş-
şafaka Cem�yet�’ne bırakmış. Kemal Bey, “Bütün mal varlığını Da-
rüşşafaka’ya bıraktığı vas�yet�n� o zaman bana tesl�m ett�. ‘Bana 
b�r şey olursa mal varlığımı Darüşşafaka’ya vereceks�n’ ded�. 
Kayda değer b�r mal varlığı vardı” d�ye b�lg� ver�yor.  Sev�nç Hanım, 
bugünün değer�yle yaklaşık 10 m�lyon TL tutarında gayr�menkul 
ve nak�t bağışlarıyla Darüşşafaka’yı destekled�.

DARÜŞŞAFAKA İNSANLIK, ONUR, DÜRÜSTLÜK, 
AHLAK, KARAKTER DEMEKTİR
Sev�nç Hanım’ın avukatlığını yapmaya başladıktan sonra Darüş-
şafaka’ya �lg�s�n�n arttığını ve Darüşşafaka’yı yakından tanıyarak 
b�r gönül bağı kurduğunu �fade eden Kemal Aytaç, “Darüşşafaka 
çok öneml�, çok nad�de, çok c�dd� b�r örnekt�r. İncelenmes� ge-
reken ve örnek alınması gereken b�r yapıdır. Çok saygıdeğer b�r 
kurumdur” d�yor ve herkes�n el�nden geld�ğ�nce Darüşşafaka’yı 
desteklemes� ve yaşatması gerekt�ğ�n� vurguluyor. “Darüşşafaka 
hem tar�hsel süreç �çer�s�nde almış olduğu konum ve gel�ş�m�yle 
hem de bugün gerçekleşt�rd�ğ� h�zmetlerle örnekt�r. Gerçekten 
fedakârlıklarla kurulmuş, �y� n�yetlerle yürütülmüş, b�rçok �nsanın 
emeğ�n�n ve katkısının olduğu, ortaya güzel şeyler�n çıkarıldığı b�r 
kurum. Darüşşafaka kardelen ç�çeğ� g�b�d�r. Darüşşafakaları ço-
ğaltmak, büyütmek, değer vermek lazım. Ülkem�z açısından çok 
sınırlı sayıda göstereb�leceğ�m�z öneml� kurumlardan b�r tanes� 

hatta b�r�nc�s� d�yeb�l�r�z. Öneml� olan �sm�n�n tem�zl�ğ�, yaptığı �şler 
�y� olursa o bağışı get�recekt�r. Darüşşafaka’nın ş�md�ye kadark� 
yönet�m�n�n �y� n�yetl� ve gerçekten �y� b�r çaba �ç�nde olduklarını 
gözleml�yor ve düşünüyorum. Destek vermek lazım” d�yor.
Darüşşafaka Mahalles�’nde oturan Kemal Aytaç aynı zamanda 
mahalleye Darüşşafaka �sm�n�n ver�lmes�ne de önderl�k eden 
k�ş�... “Ş�md�k� adı Darüşşafaka Mahalles� olan yerde b�z b�r da�re 
aldık. Mahallen�n esk� �sm� Çamlıtepe Mahalles�’yd�. Darüşşafaka 
�le komşu olduk. O dönemde okulu gezd�m, öğrenc�lerle yemek 
yed�k. Gerçekten çok güzel b�r okul… Sev�nç Hanım’ı da gezd�r-
d�m. Ben oradak� 52 tane kooperat�f s�ten�n genel koord�natörü 
olarak hem orayı ayrı b�r mahalle yapmak hem de �ht�yaçlarını 
g�dermek üzere b�r çalışma yürütüyordum. Yaklaşık 200 k�ş�n�n, 
oradak� s�teler�n yönet�c�ler�n�n ve blok yönet�c�ler�n�n vs. katıldığı 
b�r toplantıda mahallen�n �sm�n�n Darüşşafaka olmasını önerd�m. 
Darüşşafaka kel�mes�n�n anlamını, kurumu anlattım. Yapılan oy-
lama sonucu %80’�n üzer�nde oyla Darüşşafaka �sm�nde karar 

kılındı. Daha sonra Darüşşafaka �sm�n�n kullanılması �ç�n o dönem 
Cem�yet Başkanı olan Çet�n Berkmen’den �z�n aldım. Onlar da 
bundan çok mutlu oldular. Sonra bütün mahalleden �mza topla-
dık ve bunu beled�yeye, kaymakamlığa vs. �lett�k. Ayrı b�r mahalle 
olmasını ve mahallen�n �sm�n�n de Darüşşafaka olmasını önerd�k. 
Böylece mahallen�n adı Darüşşafaka oldu.”  
Sev�nç Hanım’ın var�s� olarak Darüşşafaka’yı seçm�ş olmasının 
çok öneml� olduğunun altını ç�zen Kemal Aytaç, “Sev�nç Hanım, 
çok başarılı b�r hukukçu ve b�l�m kadını. Onun g�b� b�r� Türk�ye’dek� 
tüm mal varlığını Darüşşafaka’ya bağışlıyor. Böyle b�r b�l�m �nsanı 
rastgele b�r seç�m yapmaz. Dolayısıyla Sev�nç Hanım’ın seç�m�n-
den bell� k� Darüşşafaka’yı çok daha değerl�, çok daha üstte ve 
öneml� görüyor. Bence Darüşşafaka’nın ne kadar değerl� olduğu-
nun ve onda nasıl �nt�ba yarattığının güzel b�r gösterges�d�r” d�ye-
rek onu sevg� ve saygıyla anıyor. 
Merhume Sev�nç D�plan Carlson, Darüşşafakalı öğrenc�ler�n göz-
ler�ndek� ışıltıda yaşamaya devam ed�yor. Nur �ç�nde yatsın. 

“Darüşşafaka 
kardelen ç�çeğ� g�b�d�r”
Merhume Sev�nç D�plan Carlson, vas�yet�yle 
Darüşşafaka’da okuyan pek çok öğrenc�n�n 
yaşamını değ�şt�rm�ş b�r hayırsever… Değerl� 
b�r hukukçu ve başarılı b�r b�l�m kadını… Sev�nç 
Hanım’ın 20 yıldan fazla avukatlığını yapan ve 
son yıllarında ona oğlu g�b� yakın olan avukatı 
Kemal Aytaç’ı gazetem�ze konuk ett�k ve 
Darüşşafaka’ya gönül verm�ş Sev�nç Hanım’ı 
ondan d�nled�k. 

YAZI:

Sev�nç D�plan Carlson ve eş� B�ll Carlson

Av. Kemal Aytaç
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Sevg� Atasoy, bu yıl Darüşşafaka'ya başlayan 122 öğrenc�den b�r� olan 
D�yar Yıldız'ın annes�... Tokat Turhal'dan Darüşşafaka A�les�'ne katılan 
ve sınavda 56. olan kızıyla gurur duyuyor. 
1977 doğumlu olan Atasoy, kend�s�n� tahs�ll� ç�ftç� olarak tanımlıyor 
ve yaşam öyküsünü şöyle özetl�yor: "Bes�c�l�k ve ç�ftç�l�k yapıyoruz. 
Aslında l�se mezunuyum. Tokat'ta okudum. 2005’te evlend�m. B�r yıllık 
evl�l�k sonrasında eş�m�  kaybett�m ve kucağımda D�yar'la kalakaldım."
D�yar'ın farklı b�r çocuk olduğunu söyleyen Atasoy, "Ana sınıfına g�der-
ken öğretmen� ben� çağırdı: 'S�z�n çocuğunuz deha sah�b�' ded�. Dör-
düncü sınıfa kadar Tokat'ta Çevl�kler İlköğret�m Okulu'nda okudu. 
İlkokulda dersler� gayet �y�yd�. Öğretmen�, bana hep, 'Sen, D�yar'dan 
ekmek y�yeceks�n, yeter k� onun arkasında dur' derd�. D�yar da Darüş-
şafaka Sınavı'nı kazanarak, onları haklı çıkardı" d�ye konuşuyor.

KUZENİ DE DARÜŞŞAFAKA ÖĞRENCİSİ
D�yar'ın kuzen� Al� Akgül'ün de Darüşşafaka'da okuduğunu bel�rten 
Atasoy, "Al�'n�n sayes�nde Darüşşafaka'yı öğrend�k, yakından tanıdık. 
Telev�zyonda reklamlarını da görüyorduk. B�r gün davet�ye geld�, Darüş-
şafaka'dan... Çok şaşırdım. Meğer tüm babası ya da annes� vefat et-
m�ş çocuklara gönder�yorlarmış. Ardından kend� gayret�yle hazırlandı. 
Ben de �lg�lend�m. 29 Mayıs'ta S�vas'ta sınava g�rd�. Dedes�yle b�rl�kte 

götürdük. 'Sakın vazgeçme, kazanamayacağım lafı duymak �stem�yo-
rum' ded�m. Sonra Darüşşafaka'dan aradılar, 56. olmuş. Sev�nçten ne 
yapacağımı b�lemed�m" d�yor.

EV ZİYARETİ
D�yar'ın mal� durum araştırmasını Darüşşafaka Cem�yet� Yüksek Da-
nışma Kurulu Üyes� Beş�r Özmen (DŞ'74) �le Darüşşafaka Cem�yet� 
Bağışçı Özel H�zmet ve Emanet Eşya Yönet�c�s� Üm�t Kıvman (DŞ'73) 
yapıyor. O günü Sevg� Hanım şöyle anlatıyor: "Ağustos g�b� Beş�r ve 
Üm�t Bey, ev z�yaret�ne geld�. İk�s� de Darüşşafakalıymış. B�r gün kızı-
mın da onlar g�b� başka çocuklar �ç�n yollara düşeceğ�n� düşündüm. 
Beş�r ve Üm�t Ağabeylerle sohbet ett�k, sorularını sordular. O sohbet 
esnasında 'B�r çocuk �ç�n en büyük hed�ye annes� ve babasıdır. Annes� 
ya da babasını kaybetm�şler �ç�nse en büyük hed�ye Darüşşafaka'dır' 
ded�m. Bu cümlem çok hoşlarına g�tt�, not aldılar. Daha sonra Darüşşa-
faka Cem�yet�'n�n bu cümley� çeş�tl� yayınlarında kullandığını gördüm, 
çok sev�nd�m."

"HİÇ TEREDDÜT ETMEDİM"
Kızını Darüşşafaka'ya gönder�rken h�ç tereddüt etmed�ğ�n� vurgulayan 
Atasoy, "Burası onun �ç�n en �y� yer. Beraber ağladık, beraber güldük, her 
şeye beraber katlandık. Çok zor günler geç�rd�k. Allah b�r çocuğu yet�m 
bırakacaksa Darüşşafaka'ya g�rmey� nas�p ets�n. D�yar da Darüşşafa-
ka'ya geleceğ� �ç�n çok mutluydu. Ancak eşyalarını topladığımızda ağ-
ladı, 'sens�zl�ğe nasıl dayanacağım?' ded�. 'Kızım çekt�kler�m�z� unutma, 
orada ben�m yanımdan daha rahat olursun. Burada sen� kayıran, mut-
luluğunu �steyen b�r tek annen var ama Darüşşafaka'da dünya dolusu 
�nsan var, sen�n mutluluğunu, �y�l�ğ�n� �steyen... Bak, ben l�sey� b�t�rd�m, 
ola ola tahs�ll� ç�ftç� oldum. Özlemek yok, vatana m�llete hayırlı b�r evlat 
olacaksın' ded�m. D�yar, o zaman ağlamayı kest�" d�ye anlatıyor.

ARTIK BİR DARÜŞŞAFAKA BAĞIŞÇISI
Kızını z�yarete geld�ğ�nde Darüşşafaka'ya bağış da yapan Sevg� Ha-
nım, bu bağışının gerekçes�n� şöyle açıklıyor: "Yanımda olsaydı, D�yar'a 

vereceğ�m harçlıkları bağışladım. Kızım da o bağıştan nas�b�n� alacak 
sonuçta, �mkanım oldukça da bağış yapmaya devam edeceğ�m."
2010'da �k�nc� evl�l�ğ�n� yapan ve bu evl�l�kten de b�r çocuğu olan Sevg� 
Hanım, "D�yar �ç�n kardeş�nden ayrılmak da zor oldu, çünkü benden faz-
la �lg�lend�. Eş�m de D�yar'ın Darüşşafaka'ya g�tmes�n� destekled�. 'Oku-
yup, kurtulsun çocuk' ded�. Darüşşafaka'yı gördükten sonra �ç�m daha 
da rahat ett�. Yatakhanes�, yemekhanes� son derece muntazam... D�ş 
fırçasından macununa kadar çocukların tüm �ht�yaçlarını karşılamışlar, 
oyuncak b�le verm�şler. D�yar, doktor olmak �st�yor. İnanıyorum olacak" 
d�ye sözler�n� noktalıyor. 

“Kızıma vereceğ�m harçlıkları bağışladım”
Bu yıl Darüşşafaka A�les�’ne katılan kızı D�yar 
Yıldız’a vereceğ� harçlıkları Darüşşafaka’ya 
bağışlayan Sevg� Atasoy, “B�r çocuk �ç�n en 
büyük hed�ye annes� ve babasıdır. Annes� ya da 
babasını kaybetm�şler �ç�nse en büyük hed�ye 
Darüşşafaka’dır” d�yor. 



DOSYA

Kerem Cem Kızmazcan: “Daçka’da �nsanlar gerçekten 
kardeş g�b� oluyor”
Darüşşafaka A�les�’ne 2009 yılında Kocael�’den katılan Kerem 
Cem ve Ker�m Can Kızmazcan, Darüşşafaka’yı küçük yaşlarından 
�t�baren yakından tanıyor. Çünkü ablaları İrem Kızmazcan da b�r 
Darüşşafakalı...  
11. sınıf öğrenc�s� Kerem, “Kend�m� b�ld�m b�lel� bu okulu b�l�yor-
dum, çünkü ablam İrem, burada okuyordu. ‘Sınavı kazanamazsam 
ne yapacağım’ d�ye düşünmüştüm. Sınavdan çıktıktan sonra çok 
rahattık. Kazanmayı bekl�yordum. Hatta ‘g�deceğ�z’ d�ye hazırlan-
mıştım” d�yor.
Darüşşafaka’yı b�lmes�ne rağmen oryantasyon �ç�n �lk geld�kler�n-
de büyüklüğü karşısında şaşırdığını �fade eden Kerem, “Annem-
le tek başımıza gez�p, kaybolmuştuk. Bana yaratacağı fırsatları, 
ş�md�k� hal�me geleceğ�m� b�lm�yordum. Özell�kle basketbol saha-
ları ben� mutlu etm�şt�. H�ç ağlamamıştım, çünkü burada o kadar 
çok �mkan vardı k�, zaman su g�b� geç�yordu. Çabuk büyümek �s-
teyen b�r� �ç�n de zamanın hızlı akması güzel oluyor. B�r de buraya 
g�reb�lmek �ç�n çok fazla çalışmıştım, o yoğunluktan sonra Darüş-
şafaka, bana rahat geld�” d�ye anlatıyor. 
Özell�kle �lk yıllar Darüşşafaka’ya �k�z�yle başlamanın avantajını ya-
şadığını kaydeden Kerem, “Dört k�ş�l�k b�r a�len�n üç üyes� burada 
olunca b�rb�r�m�ze çok destek oluyorduk. Ablam mezun olduktan 
sonra da Ker�m vardı. H�ç k�mse kardeş�m�n yer�n� tutamaz ama 
daha yakın olduğum arkadaşlarım var. Aynı ortamda kaldığın �n-
sanlarla anlaşmama �ht�mal�n azalıyor. Hep�m�z�n karakterler� 
b�rb�r�ne yaklaşıyor ve Daçka’da �nsanlar gerçekten kardeş g�b� 
oluyor” d�yor.
Robot Kulübü’nde görev alan Kerem, bunu tutkuyla yapıyor: 
“Derslerden kalan sürede robotla �lg�len�yorum. Şu an robot oda-
sında, yatakhaneden daha fazla vak�t geç�r�yorum. Geçen sene 
yaptığımız robotla ABD’ye g�tm�şt�k. Ben�m �ç�n har�ka b�r dene-
y�md�. Bu yıl da martta g�deceğ�z.”
Mak�ne mühend�s� olmak �steyen Kerem, Darüşşafaka �ç�n “Be-
n�m, ben olmamı sağlayan yer” d�yor ve ekl�yor: “Burada olmasay-
dım hayatımın geçt�ğ� kulüp olmayacaktı ve ben bambaşka b�r 
�nsan olacaktım. Darüşşafakalı olmak dışa dönük olmamı sağladı. 
Mak�ne mühend�s� olmayı ve Darüşşafaka Robot Kulübü’nde mü-
hend�s takımının başına geçmey� çok �st�yorum.”

Ker�m Can Kızmazcan: “Kerem’�n yanımda olması bana 
kend�m� hep �y� h�ssett�rm�şt�r”
Hazırlık okuduğu �ç�n 10. sınıfta eğ�t�m�ne devam eden Ker�m 
Can, “Ben �steyerek hazırlık okudum, çünkü dönem�mden çok 
memnunum” d�yor ve kardeş�n�n b�r üst sınıfa geçmes�n� h�ç so-
run etm�yor.
Anneler�n�n Darüşşafaka’ya g�rmeler� �ç�n çok çaba sarf ett�ğ�n� 
bel�rten Ker�m, “Şu an İstanbul Tekn�k Ün�vers�tes� M�marlık Fa-
kültes�’nde okuyan ablam burada okuduğu �ç�n annem, �k�m�z�n 
de Darüşşafaka’da okumasını �st�yordu. B�r�nc� sınıftan sonra 
b�z� sınava hazırladı. Annem�n en büyük korkusu, b�r�m�z�n kaza-
nıp d�ğer�n�n kazanamamasıydı. Neyse k� �k�m�z de kazandık” d�ye 
anlatıyor.
Darüşşafaka’ya aynı sınıfta başlasalar da rehberl�k öğretmen�n�n 
�t�razıyla sınıflarının ayrıldığını söyleyen Ker�m, “İlkokulda dört yıl 
aynı sınıftaydık. Darüşşafaka’ya başladığımızda da �lk başta aynı 
sınıftaydık. Ancak rehberl�k öğretmen�m�z �t�raz ed�nce, b�z� farklı 

sınıflara verd�ler. O günden ber� Kerem’le ayrıyız” d�yor.
İlk yıllar b�rb�rler�yle karıştırılsalar da zamanla bunun da sona er-
d�ğ�n� kaydeden Ker�m, “A�lenden b�r�n�n yanında olması güzel b�r 
şey. Ablamla da beş sene b�rl�kte okuduk. O, 2014 yılında mezun 
olunca da kardeş�mle kaldık. Darüşşafaka’da arkadaşlık �l�şk�ler� 
dışarıdak� g�b� değ�l... Burada herkes b�rb�r�ne gözü kapalı güven�r, 
her şey�n� paylaşır. Ben de kardeş�mden z�yade arkadaşlarımla 
hayatı paylaşıyorum. Zaten, Kerem �le çok farklıyız. Ama Kerem’�n 
yanımda olması bana kend�m� hep �y� h�ssett�rm�şt�r.”
Darüşşafaka’da basketbol ve hentbol oynayan Ker�m, endüstr�-
yel tasarım eğ�t�m� almak �st�yor. 

Tahs�n Aladağ:  “Daha k�msey� tanımazken, yanımda 
kardeşler�m vardı”
Üçüz kardeşler Tahs�n, B�rol ve B�ray Aladağ, 2011’de Bursa’dan 
Darüşşafaka Sınavı’nı kazanarak, aynı anda Daçka’da okuma hak-

kını elde ett�. Ancak �lk yıl B�ray, Darüşşafaka’dan ayrıldı. B�rol ve 
Tahs�n �se 9. sınıf öğrenc�s� olarak yollarına devam ed�yor.
Üçünün de Darüşşafaka Sınavı’nı kazanmasının kend�ler� �ç�n de 
sürpr�z olduğunu bel�rten Tahs�n, “B�ray ve kend�me daha fazla 
şans ver�yordum. Üçümüzün kazandığını öğren�nce şaşırmıştım. 
İy� k� de öyle oldu. Çünkü Darüşşafaka’ya �lk geld�ğ�n�zde a�leden 
b�r�ler�n�n yanınızda olması büyük şans. Daha k�msey� tanımaz-
ken, yanımda kardeşler�m vardı. Örneğ�n �lk gece kız kardeş�m 
çok ağlıyordu, ben�mle konuştu, ona destek olmaya çalıştım” 
d�ye anlatıyor.  
Kardeş�yle b�rl�kte okumanın pek çok avantajı olduğunu �fade 
eden Tahs�n, “B�rb�r�m�ze destekt�k. Mesela �lk yılımızda B�rol, an-
nem� veya ev�m�z� özled�ğ�nde yanıma gel�yordu, konuşuyorduk. 
B�r şeye �ht�yaç olduğunda b�rb�r�m�z�n eşyalarını kullanab�l�yor-
duk. Kardeş�m olmasaydı burada kalmak, �k�m�z �ç�n de daha  zor 
olurdu” d�yor.

Darüşşafaka’nın 953 öğrenc�s�n�n 28’� kardeş... 
Onların 8’� �se �k�z kardeş... Hayata olduğu g�b� 
Darüşşafaka’ya da b�rl�kte başlayan Kerem 
Cem-Ker�m Can Kızmazcan, B�rol-Tahs�n 
Aladağ, Seda-Sema Sarmaşık ve Eren-Emre 
Yaman’la �k�z olarak Darüşşafaka’da okumanın 
avantaj ve dezavantajlarını konuştuk.

YAZI:

Daçka’nın �k�zler�...

Kerem Cem - Ker�m Can Kızmazcan
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Altı yılın sonunda pek çok arkadaşının olduğunu söyleyen Tahs�n, 
“Hatta B�rol �le zar zor konuşuyoruz. Bugün kardeşl�k ve arkadaş-
lık anlamında çok daha �ler�de olduğum b�r sürü �nsan var ama B�-
rol’un yer� ayrı” d�ye konuşuyor.
Darüşşafaka’nın akadem�k anlamda öğrenc�ler�ne çok fazla avan-
taj sağladığını kaydeden Tahs�n, “App Inventor programlamasıyla 
�lg�len�yorum. MUN Kulübü’ndeyd�m. Dördüncü sınıfta Robot Ku-
lübü’yle ABD’ye g�tm�şt�m. Y�ne de Darüşşafaka’nın bana kattığı 
en büyük değer, farklı kültürlerden çok fazla �nsan tanımam ve 
onların kend� hayat tecrübeler�n� ben�mle paylaşması oldu. Bu 
bana çok büyük b�r b�lg� b�r�k�m� sağladı” d�yor.
Cal�forn�a Eyalet Ün�vers�tes�’nde yazılım ya da edeb�yat okumak 
�sted�ğ�n� �fade eden Tahs�n şöyle konuşuyor: “Yazılım ve yazarlık 
arasında g�d�p gel�yorum, b�r yandan da s�yasetle uğraşmak �st�-
yorum. Yaşlanınca da ger� dönüp ben� bu kadar �y� b�r �nsan yapan 
Darüşşafaka’ma h�zmet etmek �ster�m.” 

B�rol Aladağ: “Varlığı ben�m �ç�n çok değerl�”
Altı yıl boyunca Darüşşafaka’da kardeş g�b� h�ssett�ğ� pek çok 
arkadaş ed�nd�ğ�n� bel�rterek sözler�ne başlayan B�rol, “Bu ne-
denle kardeş�mle b�rl�kte okumak çok da değ�ş�k b�r duygu değ�l... 
Kardeş�mden daha yakın arkadaşlarım var. Fakat kardeş�m, aynı 
zamanda en yakın arkadaşım... Okul �ç�nde fazla sam�m� olmasak 
b�le varlığı ben�m �ç�n çok değerl�” d�yor.
Darüşşafaka’ya kardeş�yle başlamanın en büyük avantajını �lk 
yıllar gördüğünü kaydeden B�rol, şöyle konuşuyor: “Şu an Darüş-
şafaka’yı yuvam olarak görüyor, burada eğ�t�m almanın büyük b�r 
şans olduğunu b�l�yorum. Fakat �lk yıl çok zorlandım, hep ağlıyor-
dum. Günde en az b�r saat annemle telefonda konuşuyordum, 
öyle k� ben ankesörlü telefona g�tt�ğ�mde k�mse arkamdan gelm�-
yordu. Kız kardeş�m ayrıldığında ben de g�tmek �sted�m. O dönem 
en büyük destekç�m Tahs�n’d�. Beş�nc� sınıfa geçt�ğ�mde buradan 
ayrılmakla çok büyük b�r şansı kaçıracağımı fark ett�m. Hem gele-

ceğ�m �ç�n hem a�lem �ç�n kalmak zorunda olduğu h�ssed�yordum. 
‘Üç Aladağ Darüşşafaka’yı kazandı ama üçü de b�t�remed�’ den-
mes�n� �stem�yordum. İk�nc� dönemde ağlamayı bıraktım. Ancak 
o dönem de Tahs�n sıkıntı yaşamaya başladı, ev� çok özlüyordu.         
O zaman da ben, Tahs�n’e destek oldum.”  
Tüm zorluklarına rağmen Darüşşafaka’da geç�rd�ğ� en güzel yılla-
rın 4. ve 5. sınıf olduğunu bel�rten B�rol, “Çünkü l�se son ağabeyle-
r�m�z b�ze çok yakınlık göster�yordu. 139. dönem ağabeyler�m�z�n 
heps�n�n �sm�n� tek tek sayab�l�r�m” d�ye konuşuyor. Darüşşafa-
ka’ya yen� başlayan öğrenc�lere destek olmaya çalıştığını söy-
leyen B�rol, b�r anısını da şöyle anlatıyor: “Geçenlerde annes� 
antrenmanına gelemed�ğ� �ç�n ağlayan b�r öğrenc�yle karşılaştım, 
b�rden kend�m� gördüm. Yanına g�d�p, konuştum, sonra b�rl�kte  
antrenmana g�tt�k.”
Darüşşafaka’ya geld�ğ�nde hedef�n�n m�marlık olduğunu bel�rten B�rol, 
“Hâlâ �ç m�marlık �le graf�k tasarım arasında g�d�p gel�yorum. Bunun yanı 
sıra tar�h çok �lg�m� çek�yor,  tar�h profesörü de olab�l�r�m” d�yor.

Seda-Sema Sarmaşık: “Darüşşafaka, �y� eğ�t�m ve ger-
çek arkadaşlıkların yuvası”
Darüşşafaka A�les�’ne 2011 yılında Çorum’dan katılan Sema ve 
Seda Sarmaşık, şu an 9. sınıfta eğ�t�mler�ne devam ed�yor.
Sınıf öğretmenler�n�n yönlend�rmes�yle Darüşşafaka Sınavı’na 
katılan �k�z kardeşlerden Sema, o sürec� şöyle özetl�yor: “Darüş-
şafaka mezunu Çağdaş Torbacıoğlu’nun akrabası Onur Torba-
cıoğlu b�z�m sınıf öğretmen�m�zd�. Onun sayes�nde Darüşşafa-
ka’dan haberdar olduk. Onur öğretmen�m�z, öğle aralarında b�z� 
ders çalıştırmaya başladı. Sınava g�rd�k ve kazandık.”
B�rb�rler�yle fazla anlaşamadıklarını bel�rten Seda, “B�z pek an-
laşamıyoruz, �lk yıllarda da zorlandığımızda b�rb�r�m�zden z�yade 
arkadaşlarımızdan destek gördük. Burada kardeş�m�n olmasının 
en büyük avantajı, b�r şeye �ht�yacımız olduğunda b�rb�r�m�zden 
�stemem�z, ama zamanla bunu da bıraktık, arkadaşlarımızdan �s-
temeye başladık” derken, Sema �se �k�z�yle okumanın en öneml� 
avantajını şu cümleyle özetl�yor: “B�r sorun olduğunda genelde 
Seda halled�yor.”
Sema altı yıldır kız futbol takımında oynuyor, yakında Türk�ye şam-
p�yonasında oynayacaklarını bel�rt�yor. Seda �se pek çok kulübü 
dened�kten sonra bu yıl key�fle çalıştığı kulübü bulduğunu söylü-
yor: “Topraktan Mutfağa Kulübü’ndey�m. Orada yemekler yapıyo-
ruz, arkadaşlarımıza �kram ed�yoruz. Çok key�f alıyorum.”
İk�s� de Darüşşafaka’yı �y� eğ�t�m ve gerçek arkadaşlıkların yuva-
sı olarak tanımlıyor. Sema, “Buraya gelmeseyd�k böyle �y� öğret-
menlerle bu standartlarda b�r eğ�t�m alamazdık” derken, Seda �se 
“Özell�kle arkadaşlıklar açısından çok güzel...  B�r noktadan sonra 
a�lem�zden b�le daha yakın oluyoruz b�rb�r�m�ze ama kardeş�m�n 
yer� ayrı” d�yor.
B�rl�kte Darüşşafaka’da okumaktan ötürü mutlu olan �k�zlerden Se-
da’nın gelecek hedef� plast�k cerrah, Sema’nınk� �se ps�kolog olmak.

Eren ve Emre Yaman:  “Eğer b�r�m�z kazanamasaydı, 
kazanan da gelmeyecekt�”
Darüşşafaka A�les�’ne 2014-2015 ders yılında Çorum’dan katı-
lan Eren ve Emre Yaman, tek yumurta �k�zler�... Darüşşafaka’dan 
�lk kez 4. sınıfta okurken �s�mler�ne gönder�len mektuplarla ha-
berdar olan �k�zler, sınava Samsun’da g�r�yor. O sürec� Emre şöyle 
anlatıyor: “Sınava pek üm�tl� g�rmem�şt�m. Sonuçlar açıklandığın-
da çok mutlu olduk, çünkü �k�m�z de kazanmıştık. Eğer b�r�m�z ka-
zanamasaydı, kazanan da gelmeyecekt�.” 
Darüşşafaka’nın �lk yıllarında b�rb�rler�n�n en büyük destekç�s� 
olduklarını vurgulayan Eren, “A�leden b�r�n�n yanında olması, güç 
ver�yor. İlk yıl her çocuk �ç�n zordur Darüşşafaka’da... B�z o sürec� 
daha rahat geç�rd�k. Sonrak� yıllar kardeş�m kadar yakın arkadaş-
larımız oldu, zorlandığımızda tesell� eden, destekleyen” d�yor.
Tek yumurta �k�z� olan Yaman kardeşler, “İlk geld�ğ�m�zde b�z� gö-
ren şaşırıyordu. Dönem arkadaşlarımız hatta öğretmenler�m�z 
b�le b�z� karıştırıyordu” d�ye anlatıyor.
Kardeş olarak Darüşşafaka’da okumanın avantajını sorduğumuz-
da Eren, “Emre burada olmasaydı onu çok özleyecekt�m. Belk� de 
Darüşşafaka’ya alışamayacaktım, hem derslerde de b�rb�r�m�ze 
yardım ed�yoruz” derken, Emre �se “İy� günümde kötü günümde 
yanımda, b�rl�kte tek b�r parçayız. A�lem, Çorum’da yaşıyor. Eren’�n 
yanımda olması bana güç ver�yor” d�ye konuşuyor. 
Emre, futbol ve folklor, Eren �se basketbol kulübünde yer alıyor. 
İk�s�n�n ortak kulübü �se model uçak...  Eren’�n tutkusu basketbol, 
Emre’n�nk� �se futbol... İk�s�n�n de gelecek hedefler� farklı... Emre, 
ps�kolog; Eren �se dünyada adalet� sağlamak �sted�ğ� �ç�n hâk�m 
ya da savcı olmak �st�yor. 
Eren, Darüşşafaka’yı “kardeşl�k” d�ye tanımlıyor ve ekl�yor: “Da-
rüşşafaka, kardeşl�k g�b� b�r şey. Aynı yerde yatıyor, kalkıyor, otu-
ruyor, aynı masada yemek y�yoruz.” 
Darüşşafaka’da en çok basketbol oynamaktan mutlu olduğu 
�fade eden Eren, “Türk�ye’n�n en �y� basketbol sahalarından, en �y� 
eğ�t�mler�nden b�r� burada... Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takı-
mı’nı tutuyorum, maçlara da g�d�yorum. Futbolda �se Galatasaray’ı 
tutuyoruz.” 

Tahs�n - B�rol Aladağ

Sema - Seda Sarmaşık

Eren - Emre Yaman
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Megastar Tarkan, 1863’ten bu yana “eğ�t�mde fırsat eş�tl�ğ�” m�syonu doğrultusunda annes� veya 
babası hayatta olmayan, madd� durumu yeters�z, yetenekl� öğrenc�ler� yatılı olarak, tam burslu, n�tel�kl� 
eğ�t�mle geleceğe hazırlayan Darüşşafaka yararına konser verd�. 
18 Şubat 2017 Cumartes� günü Volkswagen Arena’da gerçekleşen konser�n b�letler� günler önce-
s�nden tükend�. Konserden elde ed�len gel�rle ülkem�z�n 70 �l�nden 1.000’e yakın öğrenc�n�n yatılı eğ�-
t�m gördüğü Darüşşafaka Eğ�t�m Kurumları kampüsünde “Sanat Merkez�” oluşturulacak. 
B�r okul hayal ed�yoruz. Bünyes�nde vurmalı, üflemel�, yaylı çalgılar �ç�n atölyeler�n olduğu... P�yano, 
keman, çello, saksafon odalarının, res�m ve heykel atölyeler�n�n, drama salonunun bulunduğu, şan 
eğ�t�m�n�n ver�ld�ğ�... Öğrenc�ler�n, yetenekler�ne göre d�led�kler� enstrümanın eğ�t�m�n� alıp, d�led�kler� 
zaman çaldıkları enstrümanlara er�şeb�ld�ğ�... Bahçes�nde öğrenc�ler�n g�tar, keman çaldığı b�r okul ha-
yal ed�yoruz. 10 yaşından 18 yaşına kadar sanatla büyüdükler� ve hayata atıldıkları b�r okul…
Her öğrenc�n�n ortaokul 1. sınıftan �t�baren b�r enstrüman çalmayı öğrend�ğ� Darüşşafaka’da açılacak 
“Darüşşafaka Sanat Merkez�” bu eğ�t�m�n n�tel�ğ�n� daha da artıracak.

SAİT FAİK DARÜŞŞAFAKA İLE YAŞIYOR

Sa�t Fa�k’�n  110. yaş günü, 18 Kasım’da Burgazada Den�z Kulübü’nde düzenlenen etk�nl�kle kutlandı. 
Etk�nl�ğe; Burgazadalı dostları, tüm m�rasını bağışladığı Darüşşafakalı öğrenc�ler, Darüşşafaka Cem�-
yet� Yönet�m Kurulu Başkanı Talha Çamaş, Yönet�m Kurulu Üyeler� Tunçer Gömeçl� ve Bülent Topbaş, 
Baş Hukuk Müşav�r� Av. Dr. İnc� Ercan, Genel Sekreter Yardımcısı Burçak Karakaya ve Cem�yet çalışan-
ları �le Adalar Beled�yes� Başkan Vek�l� Kazım Şakar ve Beled�ye çalışanları katıldı.
Sa�t Fa�k’�n Türk edeb�yatındak� unutulmaz yer�n�n anlatıldığı törende, Darüşşafaka Cem�yet� 
Yönet�m Kurulu Başkanı Talha Çamaş ve Adalar Beled�yes� Başkan Vek�l� Kazım Şakar b�rer ko-
nuşma yaptı.
Sa�t Fa�k’�n eserler�yle ölümsüz olduğuna vurgu yapan Çamaş şunları söyled�: “48 yaşında ha-
yata veda etm�ş olsa da, onun �ç�n “110 yaşında” d�yeb�l�yoruz, ne mutlu... Ay Işığı öyküsünde 
ded�ğ� g�b�, “Haksızlıkların olmadığı b�r dünya… İnsanların heps�n�n mesut olduğu, h�ç olmaz-
sa �ş bulduğu, doyduğu b�r dünya…” hayal ett�. İnsanı sevd�, hayvanları sevd�, b�tk�ler�, doğayı 
sevd�… İnsanın özündek� �y�l�ğe vurgu yaptı. Nereden gel�rse gels�n, hep b�r yerlerden “H�şt 
H�şt” ses� gels�n ve yaşama sev�nc� duyulsun �sted�. O dünyayı sev�nce dünya da onu sevecek 
elbet… Sevg� sevg�y� doğuruyor, yaşama sev�nc� b�ze de s�rayet ed�yor. İşte Sa�t Fa�k’�n ölüm-
süzlüğünün sırrı bu bana kalırsa… “Her şey�n b�r �nsanı sevmekle başladığını” ondan öğrend�k 
ne de olsa. İnsanları �zleyen, onların yüzler�ne bakıp dopdolu �ç dünyalarını fark eden ve anla-
tarak ölümsüzleşt�ren özgün b�r h�kayec� o… Bunu �nsan sevmeden yapmak mümkün olab�l�r 
m�? H�kâyeler�nde çoğunlukla �nsanları, doğayı, İstanbul’u ve Burgazada’dak� yaşamı gelenek-
sel tarzın dışına çıkarak yalın b�r d�lle anlattı. Yaşar Kemal’e göre, “Türkçen�n hudutlarını zorlayıp 
gerçek anlamıyla Türkçe yazmış �lk Türk yazar.” Ulu Önder�m�z Mustafa Kemal Atatürk’ten son-
ra Mark Twa�n Cem�yet�’n�n Onur Ödülü’ne layık görülen �k�nc� Türk. Düşünün k� böyle büyük b�r 
�nsan, Darüşşafaka’yı var�s� olarak seç�yor. B�z�m �ç�n ne büyük b�r gurur ve mutluluk kaynağı…” 
Sa�t Fa�k’�n vefatından b�r süre önce Darüşşafaka’da b�r edeb�yat mat�nes�ne katıldığını ve 
bu z�yaret�n�n ardından mal varlığını ve k�taplarının tel�f haklarını Darüşşafaka Cem�yet�’ne bı-
rakmaya karar verd�ğ�n� bel�rten Çamaş, “1964’ten ber� Darüşşafaka’da yet�şen her çocuğun 
eğ�t�m�nde Sa�t Fa�k’�n vas�yet�n�n katkısı olduğunu gururla söylüyoruz. Bunun �ç�n kend�s�ne ne 
kadar teşekkür etsek azdır” ded�.
Etk�nl�kte, 2016 Mayıs ayında Darüşşafaka’da 11.’s� düzenlenen “H�şt H�şt, Genç Sa�t Fa�k 
Öykü Yarışması”nda Darüşşafakalı öğrenc�ler arasında b�r�nc� olan 12. sınıf öğrenc�s� Fatma 
B�ngöl’ün “Matruşka” adlı öyküsünü, Darüşşafaka 9. sınıf öğrenc�s� Defne Had�ş okudu.
Ayrıca, M�mar S�nan Güzel Sanatlar Ün�vers�tes� Türk D�l� ve Edeb�yatı Bölümü Öğret�m Üyes� 
Doç. Dr. Seval Şah�n ve 61. Sa�t Fa�k H�kaye Armağanı Sah�b� Bora Abdo tarafından “Olağan 
İnsanın H�kayes� ve Sa�t Fa�k’�n İnsanları” başlıklı b�r söyleş� gerçekleşt�r�ld�.
Burgazada Kültür ve Kalkınma Derneğ� Korosu’nun verd�ğ� m�n� konser�n ardından hep b�rl�kte 
Sa�t Fa�k’�n 110. doğum günü pastası kes�ld�. 

Darüşşafaka Cem�yet�, mal varlığını ve eserler�n�n tel�f haklarını 
Darüşşafaka’ya bırakan, Türk h�kayec�l�ğ�n�n büyük ustası, en güzel 
öyküler�n yazarı Sa�t Fa�k Abasıyanık’ı, 110’uncu yaş gününde 
ömrünün son yıllarını geç�rd�ğ� ve çok sevd�ğ� Burgazada’da andı.
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ATAM, SEN RAHAT UYU, BİZ BURADAYIZ!

SÖZ KONUSU EĞİTİMSE YARDIMA KOŞANLAR, 
40 ÖĞRENCİNİN EĞİTİMİNE DESTEK OLDU!

DARÜŞŞAFAKA BÜYÜK KULÜP’TE BAĞIŞÇILARIYLA BULUŞTU

38. Vodafone İstanbul Maratonu’nda 410 koşucu “Söz konusu eğ�t�mse, yardıma koşarım” d�yerek adımlarını Darüş-
şafakalı öğrenc�ler �ç�n attı. 
13 Kasım 2016 Pazar günü düzenlenen maratonda, gönüllü koşucular, Darüşşafaka’nın öğrenc�ler�, öğretmenler�, 
mezunları, bağışçıları, Darüşşafaka Cem�yet� Yönet�m Kurulu Üyeler� Fırat Tek�n ve Sevhan Gök Kahya, Yönet�m Kurulu 
Esk� Üyes� Beş�r Özmen, Genel Sekreter� Pel�n Kabalak, Genel Sekreter Yardımcısı Burçak Karakaya ve Darüşşafaka 
çalışanları; köprüyü, annes� ya da babası hayatta olmayan, madd� durumu yeters�z öğrenc�ler�n geleceğ�n� aydınlatmak 
�ç�n tek yürek hal�nde geçt�.
JLL, B�l�m İlaç, Üçler Market, Türk Loydu, N�şantaşı Ün�vers�tes� ve CEFIC çalışanları da Darüşşafaka �ç�n maratondaydı. 
Top model Tül�n Şah�n, tüm maraton kampanyası sürec�nde Darüşşafaka’ya destek oldu ve öğrenc�lerle b�r araya geld�.
Geçen yıl Darüşşafaka’nın “Olmasa da Olur” kampanyasına gönüllü destek veren şef Arda Türkmen de maratonda 
Darüşşafaka �ç�n koştu. 
Darüşşafaka Cem�yet� tarafından 27 Ek�m - 30 Kasım tar�hler� arasında, daha çok çocuğumuzun yaşamını eğ�t�mle de-
ğ�şt�reb�lmek amacıyla gerçekleşt�r�len İstanbul Maratonu Kampanyası sonucunda, 410 koşucu ve onları destekleyen 
3.214 bağışçı, Darüşşafakalı çocuklar �ç�n el b�rl�ğ�yle 407.864 TL topladı.
Kampanya hedef� olan 480.000 TL, %85 oranında tamamlandı. Koşucular topladıkları bağışlarla bu yıl Darüşşafaka’ya 
başlayan 40 öğrenc�n�n b�r yıllık eğ�t�m g�derler�n� desteklem�ş oldu.
Maratonda adımlarını Darüşşafaka �ç�n atanlar ve bağışlarıyla onlara güç verenler, 13 Aralık’ta Darüşşafaka Cem�ye-
t�’nde düzenlenen etk�nl�kte buluşarak madalyalarını aldı. 
Maratonda Darüşşafaka �ç�n bağış toplayan 410 koşucunun 145’� JLL Türk�ye A�les�’n�n değerl� çalışanlarıydı. JLL Tür-
k�ye çalışanlarının gerçekleşt�rd�ğ� kampanyalar sayes�nde 107.556 TL toplandı. JLL Türk�ye, Darüşşafaka’ya mara-
tonda destek olan kurumlar arasında en fazla bağış toplayan kurum oldu. Talha Çamaş, JLL Türk�ye Başkanı Av� Alkaş’ı 
12 Aralık Pazartes� günü z�yaret ederek bu değerl� destekler� �ç�n kend�s�ne b�r teşekkür sert�f�kası takd�m ett�. 

Darüşşafaka Cem�yet�, 154 yıllık varlığını borçlu olduğu bağışçılarıy-
la b�r araya gelmek ve faal�yetler�yle �lg�l� güncel b�lg�ler� paylaşmak 
amacıyla 8 Aralık 2016 Perşembe günü Büyük Kulüp’te kahvaltılı b�r 
buluşma düzenled�.
Yaklaşık 140 k�ş�n�n katıldığı etk�nl�kte, Darüşşafaka Rez�dansları’n-
da yaşamını sürdüren bağışçılar, vas�yet bağışçıları, vel� bağışçıları 
ve onların yakınları, Darüşşafaka Cem�yet� Yönet�m Kurulu Başkanı 
Talha Çamaş, Yönet�m Kurulu Üyeler� Fırat Tek�n, Bülent Topbaş ve 
Tunçer Gömeçl�, Cem�yet Genel Sekreter� Pel�n Kabalak, Genel Sek-
reter Yardımcısı Burçak Karakaya, Cem�yet yönet�c�ler� ve çalışanları, 
Darüşşafakalılar ve Darüşşafakalı öğrenc�ler b�rl�kte key�fl� vak�t ge-
ç�rd�. 
Darüşşafaka Cem�yet� Yönet�m Kurulu Başkanı Talha Çamaş, et-
k�nl�kte Darüşşafaka’yı ve Darüşşafaka Rez�dansları’nı anlatan b�r 
sunum yaptı. Sunumun ardından, Darüşşafakalı öğrenc�ler serg�le-
d�kler� müz�k performanslarıyla beğen� topladı. Sıcak b�r atmosfer-
de geçen buluşmadan ayrılırken, eğ�t�mle öğrenc�ler�n yaşamlarının 
değ�şmes�ne katkıda bulunan bağışçılar da onların destekler�yle 
aydınlık b�r geleceğe yürüyen öğrenc�ler de mutluydu. 

Darüşşafaka A�les�, 10 Kasım 2016 Perşembe günü, ülkem�z�n kurtarıcısı, la�k ve demokrat�k Türk�ye 
Cumhur�yet�’n�n kurucusu Ulu Önder�m�z Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüzlüğe uğurlanışının 78. 
yılında onu b�r kez daha saygı ve m�nnetle andı.
O’na karşı her geçen yıl daha da büyük b�r özlem ve sevg�yle yapılan anma tören�, TİM Göster� Merke-
z�’nde düzenlend�.
Ulu Önder Atatürk ve az�z şeh�tler�m�z�n manev� huzurunda saygı duruşu ve İst�klal Marşı’yla başla-
yan törende, Darüşşafaka Cem�yet� Yönet�m Kurulu Üyes� Davut Ökütçü “Darüşşafaka ve Atatürk”, 
Darüşşafaka Eğ�t�m Kurumları 10. Sınıflar Müdür Yardımcısı Cem Ceylan �se “10 Kasım ve Atatürk” 
üzer�ne b�rer konuşma yaptı. 
Darüşşafakalı öğrenc�ler, Atatürk’ün, yaşamının son yıllarında hastalığı �lerlerken �ç�ndek� b�tmez tü-
kenmez vatan sevg�s�yle nasıl çalışmaya devam ett�ğ�n� anlatan b�r göster� sundu. T�yatro ve müz�k 
performanslarıyla duygu dolu anlar yaşatan öğrenc�ler, b�r kez daha Atalarının �z�nde olduklarını gös-
terd�. “B�z buradayız, sen rahat uyu!” ded�ler.
Darüşşafaka Eğ�t�m Kurumları’nın çok sesl� korosunun söyled�ğ� marşlarla devam eden törende öğ-
renc�ler şöyle seslend�:
“B�zler ş�md� ölümsüzlüğünün 78. yılında O’na sah�p olmanın onurunu yaşıyoruz. Ve d�l�yoruz k� bundan 
sonrak� yıllarda da onu gerçek �lke ve eylemler�yle anlayalım, anlayab�lel�m, anlatab�lel�m… O’nun ara-
mızdan ayrılışında henüz doğmayanlara onu anlatmak, yürekler�ne ve bellekler�ne Mustafa Kemal’�n 
“Türk�ye’n�n yürek atışı” olduğu gerçeğ�n� ben�msetmek b�z Atatürk kuşağına düşmez m�? Öyleyse 
rahat uyu ATAM! Özgür b�r ülkede alnı açık, başı d�k yaşayab�lme onurunu göz ardı edemey�z. Büyük 
emanet�n olan Türk�ye, yüreğ�m�z, emeğ�m�z, görev�m�z ve başımız üstüne…” 

En Çok Bağış Toplayan 
İlk 3 Koşucumuz:
•S�bel Öğret�r
•Beş�r Özmen
•Ertan Türkmen
En Çok K�ş�den Bağış 
Toplayan İlk 3 Koşucumuz:
•Aslı Tan Sunter
•Beş�r Özmen 
•Darüşşafaka öğrenc�ler� 
koşu grubu ve öğretmenler� 
Erdem Yağız

Darüşşafaka Cem�yet� tarafından 27 Ek�m - 30 Kasım tar�hler� arasında, daha 
çok çocuğumuzun yaşamını eğ�t�mle değ�şt�reb�lmek amacıyla gerçekleşt�r�len 
İstanbul Maratonu Kampanyası sonucunda, 410 koşucu ve onları destekleyen 
3.214 bağışçı, Darüşşafakalı çocuklar �ç�n el b�rl�ğ�yle 407.864 TL topladı. 
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Türk�ye’n�n köklü markalarından Pr�l, tem�z b�r geleceğe katkıda 
bulunmak üzere, Darüşşafaka Eğ�t�m Kurumları’nda “Tem�z B�r 
Dünya” konulu b�r res�m yarışması düzenled�. Yarışmayı kazanan 
çalışmaları ambalajlarına taşıyan marka, yarışmaya katılan öğren-
c�ler� de b�r törenle ödüllend�rd�.
Yarışmada b�r�nc� olan 6. sınıflardan Ayça Kocaman ve 7. sınıflar-
dan Merve Efe’n�n res�mler�, Pr�l ambalajlarında yer�n� aldı. 
Darüşşafaka Eğ�t�m Kurumları’nda gerçekleşt�r�len ödül tören�n-
de, marka yüzü Açelya Akkoyun da öğrenc�lerle b�r araya geld�. 
Akkoyun, tören sonrasında yarışmaya katılan çocuklarla b�rl�kte 
res�m ç�zerek onların mutluluklarına ortak oldu.
Ödül tören�nde b�r konuşma yapan Türk Henkel Çamaşır ve Ev 
Bakım Genel Müdürü Töre B�rol, “Darüşşafaka Eğ�t�m Kurumları �le 
b�rl�kte gerçekleşt�rd�ğ�m�z bu proje �le çevrey� koruma ve doğa 
sevg�s� olgularının küçük yaşlarda oluşmasına katkı sağlamak 
�ç�n anlamlı b�r adım atmış olduk. Tüm tüket�c�ler�m�z�, çevreye 
karşı b�reysel sorumluluk duygusu �ç�nde hareket etmeler� konu-
sunda b�l�nçlend�rmek üzere yarışmamızda 1. olan çalışmaları Pr�l 
ambalajlarına taşıdık” ded�.
Darüşşafaka Cem�yet� adına törende konuşan Cem�yet Yönet�m 
Kurulu Başkan Vek�l� Orhan Cem �se şunları söyled�: “Öğrenc�le-
r�m�z�n yaratıcılığını körükleyen, onları düşünmeye ve üretmeye 
teşv�k eden bu anlamlı proje �ç�n en �çten teşekkürler�m�z� sunu-
yoruz. Ne mutlu k�, günümüzde kurum ve ş�rketler, sürdürüleb�l�r-

l�k konusuna çok önem ver�yor ve gelecek nes�llere yaşanab�l�r b�r 
dünya bırakma sorumluluğuyla hareket ed�yorlar. Darüşşafaka’nın 
kurumsal destekç�ler�, hem çocuklarımızın yaşamlarını değ�şt�r�-
yor, hem Darüşşafaka’yı yaşatıyor hem de ülkem�z�n geleceğ�ne 
katkıda bulunuyorlar. Geleceğ�m�z �ç�n el ele vererek b�rl�kte ça-
lışmaya �ht�yaç olduğunu düşünüyoruz. Henkel’�n kurumsal des-
tekç�ler�m�z arasında yer alması ve sosyal sorumluluk b�l�nc� �le 
yanımızda olması b�z� çok mutlu ed�yor. Dostluk ve �ş b�rl�ğ�m�z�n 
gel�şerek devam etmes�n� d�ler�m.” 

Yıldız Tekn�k Ün�vers�tes� (YTÜ) İşletme Kulübü tarafın-
dan bu yıl 15’�nc�s� düzenlenen “Yılın Yıldızları Ödüller�”, 
12 Ocak’ta YTÜ Davutpaşa Kongre 
Kültür Merkez�’ndek� törenle 
sah�pler�n� buldu. 
Törende yaklaşık 35 
b�n YTÜ öğrenc�s�-
n�n oyuyla 
bel�rlenen 
2016 yılının 
“en �y�ler�” 
ödüllend�r�ld�.
Darüşşafaka’nın 
4129Grey’�n gönüllü 
desteğ�yle hazırladığı “Bazı 
harcamalar olmasa da olur 
ama eğ�t�m olmazsa olmaz” 
sloganlı kampanyası, 2015 
yılında olduğu g�b� 2016’da 
da “En Beğen�len Sosyal 
Sorumluluk Projes�” 
dalında ödülün sah�b� oldu. 
Darüşşafaka’nın ödülünü 
Cem�yet Genel Sekreter 
Yardımcısı Burçak 
Karakaya aldı. 

PRİL VE DARÜŞŞAFAKA EL ELE VERDİ, 
ÖĞRENCİLER TEMİZ BİR DÜNYA ÇİZDİ

OLMASA DA OLUR 
KAMPANYASI YİNE 
“YILIN YILDIZI”

DARÜŞŞAFAKA 
ANKARA BULUŞMASI

GELENEKSEL BAĞIŞÇILAR GÜNÜ’NDE 
ÖĞRENCİLER VE BAĞIŞÇILAR BULUŞTU

Darüşşafaka Cem�yet�, “eğ�t�mde fırsat eş�tl�ğ�” m�s-
yonuna gönül verm�ş bağışçıları ve Ankara’da yaşayan 
Darüşşafakalılarla b�r araya gelmek amacıyla 3 Aralık 
2016 Cumartes� günü Kavaklıdere Sosyal Kulübü’nde 
kahvaltılı b�r buluşma düzenled�.
Yaklaşık 70 k�ş�n�n katıldığı etk�nl�kte, Darüşşafa-
ka’nın bağışçıları, Darüşşafaka Cem�yet� Yönet�m Ku-
rulu Başkanı Talha Çamaş, Yönet�m Kurulu Üyes� Fırat 
Tek�n, Genel Sekreter Yardımcısı Burçak Karakaya, 
Cem�yet yönet�c�ler� ve çalışanları, Ankara Darüşşa-
fakalılar Derneğ� Başkanı Sungur Ağag�l ve Dernek 
üyeler�, Ankara’da yaşayan Darüşşafakalılar ve halen 
ün�vers�te eğ�t�m�n� Ankara’da sürdüren Darüşşafaka 
mezunları hep b�rl�kte sam�m� b�r ortamda key�fl� vak�t 
geç�rd�.
Darüşşafakalı çocukların yaşamlarının kal�tel� eğ�t�m-
le değ�şmes� �ç�n destek veren Ankaralı vas�yet ve re-
z�dans bağışçıları �le b�reysel ve kurumsal bağışçılar, 
bu etk�nl�kte buluştu.
Buluşmada b�r konuşma yapan Talha Çamaş, m�saf�r-
ler� Cem�yet faal�yetler� hakkında b�lg�lend�rd�. Bu sa-
yede Darüşşafaka A�les�’nden güncel haberler� alan 
bağışçılar ayrıca hem Ankara’da yaşayan Darüşşafa-
kalıları hem de d�ğer bağışçıları tanıma fırsatı buldu. 

Darüşşafaka Cem�yet�, Geleneksel Bağışçılar Günü’nde 
bağışçılarıyla buluştu. 19 Kasım 2016 Cumartes� günü Da-
rüşşafaka Maslak Kampüsü’nde düzenlenen buluşmada, 
Darüşşafaka’nın bağışçıları, eğ�t�mler�ne destek oldukları 
öğrenc�lerle, Darüşşafaka’nın öğretmenler� ve yönet�c�ler�yle 
b�rl�kte vak�t geç�rme ve kend� �ç�nde b�r “şeh�r” olan Darüşşa-
faka’nın havasını soluma fırsatı yakaladı.
Etk�nl�ğe, Darüşşafaka Cem�yet� Yönet�m Kurulu Başkanı 
Talha Çamaş, Yönet�m Kurulu Üyeler� Fırat Tek�n, Bülent 
Topbaş ve Erman Süsler, Darüşşafaka L�ses� Müdürü 
N�met Atabek ve Darüşşafaka Ortaokulu Müdürü Ayşe 
Görey katıldı.
Etk�nl�kte �lk olarak, Darüşşafaka Cem�yet� Yönet�m Kuru-

lu Başkanı Talha Çamaş, Darüşşafaka Eğ�t�m Kurumları ve 
Darüşşafaka Cem�yet�’yle �lg�l� son gel�şmeler hakkında 
bağışçıları b�lg�lend�rd�. Ardından Darüşşafaka L�ses� Mü-
dürü N�met Atabek, okulla �lg�l� son gel�şmeler� paylaşa-
rak, böyle b�r okulda �darec�l�k yapmaktan duyduğu mem-
nun�yet� d�le get�rd�. 
Okul yemekhanes�nde öğrenc�lerle aynı masalarda ye-
mekler�n� y�yen bağışçılar, daha sonra da öğrenc� kulüple-
r�n�n hazırladığı atölye çalışmalarına katıldı. K�m�ler� or�ga-
m� yaptı, k�m�ler� satranç oynadı. K�m�ler� s�h�r kulübünün 
göster�ler�ne dah�l oldu, k�m�ler�yse öğrenc�lerle b�rl�kte 
müz�k yaptı. Kısacası, bağışçıların gel�ş�yle 19 Kasım’da 
Darüşşafaka’da tam b�r şenl�k havası est�. 

Bağışçılar Günü’nde Darüşşafaka’nın bağışçılarına 
sert�f�kaları takd�m ed�ld�.

Darüşşafaka’nın Vas�yet Bağışçıları:
• Ayşe Sertaç Kamu
• Canan Bulut ve Ergül Petek
• V�ldan ve Mehmet At�lla Gökçen

Ç�fte D�plomalı Mezun Bağışçı:
• Hatay Arkayın

Mezun Bağışçılar:
• Babası, Darüşşafaka 1948 Mezunu Merhum İsma�l Hakkı 
Batuk’un adına bağış yapan kızı Zeynep Nec�poğlu

Ortaokul Vel� Bağışçıları: 
• Vefat eden kızları Ceylan Çene’n�n anısına bağış yapan 
Sev�nç ve Sükut� Çene
• Darüşşafaka 1977 Mezunu Haldun Boz
• Darüşşafaka Cem�yet� Hays�yet D�vanı Üyes� ve Darüşşafaka 
1945 Mezunu Tal�p Duranyıldız

Vel� Bağışçıları:
• Mürüvet Vural
• Darüşşafaka 1948 Mezunu Merhum İsma�l Hakkı Batuk’un 
kızı Zeynep Nec�poğlu
• Kızları Gülce ve Ceyl�n Uçar adına bağış yapan Özdem�r Uçar
• Mattel Ch�ldren’s Foundat�on
• Hannover Fa�rs Turkey
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Darüşşafaka Cem�yet�, Türk�ye Kurumsal Yönet�m Derneğ� (TKYD) 
tarafından düzenlenen 10. Kurumsal Yönet�m Z�rves�’nde ver�len 
7. Kurumsal Yönet�m Ödüller� kapsamında ödüle layık görüldü. Da-
rüşşafaka, 2016’da “Kurumsal Yönet�m Derecelend�rme Raporu” 
alan STK’lar arasında en yüksek nota sah�p STK olarak b�r�nc�l�k ödü-
lünü kazandı.
10. Kurumsal Yönet�m Z�rves� kapsamında 19 Ocak 2017 Per-
şembe günü gerçekleşt�r�len törende Darüşşafaka Cem�yet�’n�n 
ödülünü Cem�yet Yönet�m Kurulu Başkan Vek�l� Orhan Cem, TÜSİAD 
Başkanı Erol B�lec�k’ten aldı. 
2013 yılında kurumsal yönet�m derecelend�rme çalışması yaptıra-
rak yönet�m�n�n şeffaflığını, hesap vereb�l�rl�ğ�n� ve sürdürüleb�l�rl�ğ�-
n� belgeleyen �lk s�v�l toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cem�yet�, 
her yıl notunu yükselterek 2016 yılında 9,29’a ulaştı.
Kob�rate Uluslararası Kred� Derecelend�rme ve Kurumsal Yönet�m 
H�zmetler� AŞ’n�n T.C. Başbakanlık Sermaye P�yasası Kurulu’nun 
Kurumsal Yönet�m İlkeler�’ne uygun olarak hazırladığı ve S�v�l Toplum 
Kuruluşlarının Kurumsal Yönet�m Uyum Derecelend�rmes� Metodo-
loj�s�ne uygun olarak yapılan değerlend�rme net�ces�nde Darüşşa-
faka Cem�yet�, 2013 yılında 10 üzer�nden 8,4, 2014 yılında 8,64 ve 
2015 yılında �se 9,08 puan almıştı.
Darüşşafaka, Türk�ye Kurumsal Yönet�m Derneğ� tarafından 2014 
yılında 4. Kurumsal Yönet�m Ödüller� kapsamında da ödüle layık gö-
rülmüş ve ödül kazanan �lk s�v�l toplum kuruluşu olmuştu. 

Darüşşafakalı öğrenc�ler�n eğ�t�m�ne destek olan hayırseverlere 
törenle sert�f�kaları takd�m ed�l�yor.

A. SERDAR SAATÇİOĞLU (DŞ’74)
Darüşşafaka’da okuyan �k� öğrenc�n�n ortaokul b�r�nc� sınıftan 
l�se mezun�yet�ne kadar eğ�t�m g�derler�n� destekleyerek “Ç�fte 
D�plomalı Bağışçı” olanlar arasına Darüşşafakalı A. Serdar Saat-
ç�oğlu (DŞ’74) da katıldı.
Sah�b� olduğu Saatç�oğlu f�rması aracılığıyla Darüşşafaka Cem�-
yet�’ne yıllardır b�llboard ve af�ş baskısı desteğ� veren A. Serdar 
Saatç�oğlu, Darüşşafaka’nın ses�n� kamuoyuna duyurmasına 
büyük destek ver�yor. Saatç�oğlu hem bu destekler� hem de bu-
güne kadar yaptığı bağışlarıyla “Ç�fte D�plomalı Bağışçı” unvanını 
kazandı.
Kend�s�n� de yet�şt�ren yuvasında bugün okuyan kardeşler�ne 
destek olmaktan dolayı büyük b�r mutluluk ve gurur duyduğu-
nu bel�rten Saatç�oğlu’na sert�f�kası 27 Aralık’ta düzenlenen 
törenle, Darüşşafaka Cem�yet� Yönet�m Kurulu Üyes� Fırat Tek�n 
(DŞ’64) ve dönem arkadaşı, Darüşşafaka Cem�yet� Yönet�m Ku-
rulu Esk� Üyes� Beş�r Özmen (DŞ’74) tarafından takd�m ed�ld�.

YAPI KREDİ ÇALIŞANLARI
Bağışlarıyla 2010 yılından bu yana düzenl� olarak Darüşşafakalı 
öğrenc�ler� destekleyen Yapı Kred� Çalışanları, “Ç�fte D�plomalı 
Bağışçı” oldu. 
İk� öğrenc�y� Darüşşafaka’dan mezun eden Yapı Kred� Çalışanla-
rı’nın sert�f�kasının takd�m� �ç�n 17 Kasım’da Darüşşafaka Müze-
s�’nde tören düzenlend�. Törene; Darüşşafaka Cem�yet� Yönet�m 
Kurulu Başkanı Talha Çamaş, Yapı Kred� Bankası Genel Müdür 
Yardımcısı Murat Ermert, Darüşşafaka Cem�yet� Genel Sekreter� 
Pel�n Kabalak, Genel Sekreter Yardımcısı Burçak Karakaya ve Yö-
net�m Kurulu Esk� Üyes� Beş�r Özmen katıldı.
Yapı Kred� Çalışanları olarak Darüşşafaka’da okuyan �k� öğrenc�-

n�n eğ�t�m�n� desteklemekten dolayı duydukları mutluluğu �fade 
eden Ermert’e tüm Yapı Kred� Çalışanları �ç�n hazırlanan sert�f�ka, 
Talha Çamaş tarafından takd�m ed�ld�.

SAİBE BEYAZ
2014 yılından ber� bağışlarıyla Darüşşafaka’yı destekleyen 
Sa�be Beyaz, b�r öğrenc�n�n b�r yıllık eğ�t�m g�derler�ne katkıda 
bulunarak Darüşşafaka’nın “Vel� Bağışçısı” oldu. Sa�be Beyaz’ın 
“Vel� Sert�f�kası”, kızı Rana Beyaz’a 29 Kasım’da Darüşşafaka 

Müzes�’nde düzenlenen törenle Darüşşafaka Cem�yet� Yönet�m 
Kurulu Üyes� Fırat Tek�n tarafından takd�m ed�ld�.

ELİF HAZİNEDAROĞLU
Darüşşafaka Cem�yet�’n�n kurumsal bağışçıları arasında yer alan 
N�ldem Global’�n Genel Müdürü El�f Haz�nedaroğlu, b�reysel ola-
rak da Darüşşafaka’ya ayn� bağışta bulundu. El�f Haz�nedaroğ-
lu’na teşekkür sert�f�kası Darüşşafaka Cem�yet� Genel Sekreter� 
Pel�n Kabalak tarafından sunuldu. 

Türk�ye İhracatçılar Mecl�s� (TİM) tarafından �novasyonun önem�-
n� anlatmak ve �novat�f çalışmaları desteklemek amacıyla bu yıl 
beş�nc�s� gerçekleşt�r�len Türk�ye İnovasyon Haftası, 8-10 Aralık 
2016 tar�hler� arasında İstanbul Kongre Merkez�’nde düzenlend�. 
60 b�n� aşkın yerl� ve yabancı konuğu ağırlayan Türk�ye İnovasyon 
Haftası, dünyada ve Türk�ye’de fark yaratan uluslararası profes-
yoneller�, sanay�c�ler�, akadem�syenler� ve öğrenc�ler� İstanbul’da 
b�r araya get�rerek; �novasyon odaklı konferans, serg� ve atölye 
çalışmalarına ev sah�pl�ğ� yaptı.
Darüşşafaka L�ses�’nden 32 öğrenc� de Intel desteğ�yle hazırla-
dıkları, �k� aylık çalışmalarının ürünü olan 23 projeyle Türk�ye İno-
vasyon Haftası’na katıldı.
Darüşşafakalı öğrenc�lere Intel tarafından b�re b�r mentorlukla �k� ay 
boyunca eğ�t�mler ver�ld� ve bu eğ�t�mler sonucunda Intel Ed�son ve 
Intel Genu�no k�tler� kullanan öğrenc�ler, akıllı c�hazlar gel�şt�rd�. TİM 
ve Intel �ş b�rl�ğ�nde hazırlanan “G�r�ş�mc� Muc�tler” projes�ndek� bu 
akıllı c�hazlar, Türk�ye İnovasyon Haftası kapsamında serg�lend�.
Robot kol, görme engell�ler �ç�n akıllı baston, mob�l kontrollü araç 
s�stem� g�b� b�rb�r�nden değ�ş�k ve hayatı kolaylaştıran projeler� ha-

yata geç�ren öğrenc�ler, meraklı z�yaretç�lere projeler�n� tanıtırken 
oldukça heyecanlıydı.
Darüşşafakalı öğrenc�ler ve Darüşşafaka Cem�yet� Yönet�m Kurulu 
Üyeler� Fırat Tek�n ve Prof. Dr. Esra Ekmekç�, Türk�ye İnovasyon Haf-
tası’nın 8 Aralık 2016 Perşembe günü düzenlenen açılış tören�ne 
katıldı. Öğrenc�ler törende, T.C. B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanı Sa-
yın Faruk Özlü’den sert�f�kalarını aldı ve fotoğraf çekt�rd�.  

Ulu Önder Atatürk’ün annes� ve Darüşşafaka Cem�yet� bağışçısı 
Zübeyde Hanım, vefatının 94. yıl dönümünde Darüşşafaka Cem�-
yet� tarafından mezarı başında anıldı.
Darüşşafaka Cem�yet� Yönet�m Kurulu Üyes� Fırat Tek�n, Urla Rez�-
dans Kurum Müdürü Serap Kırcı, Rez�dans sak�nler�, çalışanları ve 
Darüşşafakalıların katıldığı törende merhume Zübeyde Hanım ve 
Cem�yet’e yaptığı bağış hakkında b�lg�lend�rme yapıldı.
Fırat Tek�n, konuşmasında şunları söyled�: “28 Ek�m 1921 tar�h�n-
de yaptığı vas�yet�yle Ulu Önder�m�z Mustafa Kemal Atatürk’ün 
annes� Zübeyde Hanım m�syonumuza büyük b�r destek verd�. Ona 
duyduğumuz saygı, sevg� ve m�nnet çok büyük. Desteğ� b�z�m �ç�n 
çok kıymetl�. Darüşşafaka Cem�yet� olarak Zübeyde Hanım’ı saygı 
ve m�nnetle anıyoruz.”
Fırat Tek�n’�n konuşmasından sonra Zübeyde Hanım’ın ve bugün 
aramızda olmayan tüm bağışçıların ruhuna dua okundu. Karşıyaka 
Zübeyde Hanım Caddes� üzer�nde bulunan anıt mezara çelenk bı-
rakılmasının ardından anma tören� sona erd�. 

BAĞIŞLARIYLA ÖĞRENCİLERİMİZİN 
GELECEĞİNİ AYDINLATANLAR

32 DARÜŞŞAFAKALI ÖĞRENCİ PROJELERİYLE 
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Uluslararası L�ons Kulüpler� B�rl�ğ� tarafından her yıl gerçekleşt�r�len Barış Poster� Yarışması’na bu yıl 
Darüşşafaka 7. ve 8. sınıflardan beş öğrenc� katıldı. “Barış kutlamaları” konulu yarışmada Darüşşa-
faka 8. sınıf öğrenc�s� Merve Efe ve 7. sınıf öğrenc�s� Sudem Karaköse, yarışmanın Türk�ye etabında 
mans�yon ödülü almaya hak kazandı.
Barış Poster� Yarışması’nın amacı, 11-13 yaşlarındak� çocukların yürekler�nde dünya barışının önem�-
n� h�ssetmeler� ve barışla �lg�l� duygu ve görüşler�n� özgürce tüm dünyayla paylaşmalarını sağlamak. 
Yarışmaya tüm dünyadan her yıl ortalama 400.000 poster katılıyor. Her ülkeden b�r�nc�l�k ödülüne 
layık görülen posterler, B�rleşm�ş M�lletler’de serg�len�yor ve ödüller özel b�r oturumda BM Genel Sek-
reter� tarafından ver�l�yor. 

Youtube Türk�ye’n�n gerçekleşt�rd�ğ� “Sen K�ms�n?” projes� kapsamında 
Darüşşafakalı öğrenc�ler, farklı k�ml�klerle b�r arada yaşamak üzer�ne b�r 
sem�nere katıldı.
23 Aralık 2016 Cuma günü TİM Show Center Fettah Aytaç Salonu’n-
da düzenlenen etk�nl�kte, Darüşşafaka 11. sınıf öğrenc�ler�, Saban-
cı Ün�vers�tes� Sanat ve Sosyal B�l�mler Fakültes� Öğret�m Üyes� 
Prof. Dr. Ayşe Betül Çel�k ve YouTube Fenomen� Jak� Baruh’la buluştu.
Prof. Dr. Ayşe Betül Çel�k “K�ml�kler & Beraberl�k” üzer�ne verd�ğ� �nterakt�f sem�nerde öğren-
c�lerle; k�ml�kler ve önem�, farklı k�ml�klerle hep beraber yaşayab�lmek, olumlu h�kayeler�n Türk�ye’dek� 
b�rl�k duygusuna yaptığı katkılar üzer�ne sohbet ett�. Öğrenc�lere kend� k�ml�kler�yle �lg�l� öncel�kler�n� 
fark etmeler�n� ve deney�mler�n� paylaşmalarını sağlayan çeş�tl� egzers�zler yaptırdı.
Genç kuşağın yakından tak�p ett�ğ� ve Sokak Röportajları projes�yle tanınan YouTube Fenomen� Jak� 
Baruh �se, öğrenc�lere Youtuber olmaya �l�şk�n deney�mler�n� anlattı. Kend�s�n�n de dah�l olduğu Sokak 
Röportajları projes�n�n örnek v�deolarını �zleten Jak� Baruh, YouTuber olmaya karar ver�şler�n�n öykü-
sünden ve bugüne kadark� tecrübeler�n�n hayatlarına kattıklarından bahsett�. YouTube’dak� çok ses-
l�l�ğe ve demokrat�k ortama da vurgu yapan Jak� Baruh, “Sen K�ms�n?” projes�n� anlattı ve çok sesl�l�ğe 
katkısının altını ç�zd�.  
Ülkem�z�n 70 farklı �l�nden 953 öğrenc�n�n aynı yuvada kardeşçe yatılı eğ�t�m aldığı Darüşşafaka’da, 
farklı k�ml�klerle b�r arada yaşayab�lmen�n güzell�ğ� hatırlandı. 

Türk�ye’de F�kret Yüksel Vakfı’nın desteğ�yle bu yıl �k�nc�s� düzenlenen “Turk�sh Off-Season Robot 
Yarışması”nda Darüşşafaka L�ses� Robot Takımı “Sultans of Türk�ye”, 43 ek�p arasından Cha�rman’s 
Award’u kazanarak turnuvanın şamp�yonu oldu.
19-21 Kasım 2016 tar�hler�nde Ülker Sports Arena’da gerçekleşt�r�len robot turnuvasının açılış tö-
ren�nde, turnuvanın hayata geç�r�lmes�n� sağlayan F�kret Yüksel Vakfı Başkanı Susan Burchard b�r ko-
nuşma yaptı. Turnuvanın sunuculuğunu Darüşşafaka L�ses� mezunları Beren Kayalı ve Hakan Balcan 
üstlend�. Üç gün boyunca tüm takımların anonslarını yapan Darüşşafakalılara maçlarda takımların 
skorlarını duyuran b�r d�ğer Darüşşafaka mezunu Onur Çolakel de eşl�k ett�.
Jür� oturumları ve robot maçlarında başarılarını serg�leyen 2905 takım numaralı Darüşşafaka ek�b�, 
büyük b�r heyecanla son ana kadar d�ğer ek�plere de yardımcı olarak profesyonelce mücadele ett�.
Daçkalılar, d�ğer takımlara örnek olan ve FIRST ruhunu en �y� yansıtan takım olarak, en prest�jl� FIRST 
ödülü olan “Cha�rman’s Award”u kazandı. 

DARÜŞŞAFAKA FRC ROBOT 
TAKIMI’NA CHAIRMAN’S AWARD!

FARKLI KİMLİKLERLE BİR ARADA 
YAŞAYABİLMENİN GÜZELLİĞİ

LIONS BARIŞ POSTERİ 
YARIŞMASI’NDA DARÜŞŞAFAKA’YA 
İKİ MANSİYON ÖDÜLÜNASA tarafından düzenlenen B�r Günlüğüne B�l�m 

İnsanı Makale Yarışması’nda (2015-2016 NASA 
CASSINI Sc�ent�st for a Day Essay Contest) Da-
rüşşafaka 11. sınıf öğrenc�ler� Zeynep Tuna ve 
Çağla Çınar’ın makaleler� NASA’nın �nternet s�te-
s�nde yayınlanmaya hak kazandı.
Zeynep Tuna’nın “R�ngs and Moon” ve Çağla Çı-
nar’ın “Rhea” konularında yazdıkları b�l�msel maka-
leler, NASA’nın resm� �nternet s�tes�nde, d�ğer ülke 
f�nal�stler�n�n makaleler�yle b�rl�kte yayınlandı. 

DARÜŞŞAFAKALILARIN MAKALELERİ 
NASA’DA...

Başakşeh�r L�v�ng Lab, Başakşeh�r Beled�yes� ve TÜGVA İstanbul �ş b�rl�ğ�yle bu yıl üçüncüsü düzenle-
nen Başakşeh�r L�v�ng Lab İnovasyon Yarışması’nda, Darüşşafaka 7. sınıf öğrenc�ler� Barış Can Akyıl-
dız ve Furkan Özgen, danışman öğretmenler� Gürsoy Mantaş �le b�rl�kte çalışarak hazırladıkları “TEMİZ 
ELLER TEMİZ GELECEK” �s�ml� projeler�yle üçüncülük elde ett�.
Türk�ye genel�nde 227 proje arasından farklı kategor�lerde 27 projen�n seç�lerek serg�lend�ğ� İnovas-
yon Ödül Serg�s�’nde ortaokul kategor�s�nde “TEMİZ ELLER TEMİZ GELECEK” projes� de serg�lend�. 
Darüşşafakalı öğrenc�ler�n hazırladıkları mekan�zmayla, yürüyen merd�venlerdek� tutma bantlarında 
oluşan m�kroorgan�zmaların hastalık yapıcı etk�s�n�n azaltılarak sağlıklı yaşam alanları oluşturulması 
amaçlanıyor. 

DARÜŞŞAFAKALILARDAN İNOVASYON 
YARIŞMASI’NDA ÜÇÜNCÜLÜK  


